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Прстссдипн др, Коста Кумапуди: Има pe'i 
народни послапик г. Алојзиј Павлнч да образло- 
жи тражено првенство. 

Alojzij Pavlic: Gospodo narodni poslanici! U 
Beogradu izlazi list »Male Novine« i izdavač toga li- 
sta je stari i poznati novinar g. Miodrag Savkovic. 
Ovđj list štampa se i rastura iM7.000 prhneraka. O 
vaj list je za vreme svoga izlaženja bio više puta 
konfiskovan, sada je već i potpuno zabranjeno nje- 
govo izlaženje. 

Vi ćete se čuditi, kako to da ja kao sveštenik i 
Slovenac, politički i nacionalno Jugosioven, da se zau- 
zimam i da branim »Male Novine«, da branim g. Sav 
kovica iz Beograda, jednog srpskog političkog jugo- 
slovenskog nacionalnog radnika, koji je za vreme rata 
izgubio oca, koji je sam bio ranjen, koji je roden u 
srcu Sumadije, u Topoli, a koji je uspevao da otkrije 
tajne koliko mesečnih prinadležnosti primaju poje- 
dini naši bogataši. 

Gospodo, ja sam svake nedelje čitao »Male No- 
vine«, pratio taj list i vi sami ste svedoci kako je čitav 
naš narod ovaj jedini list te vrste lepo primio. Zato ja 
kažem da su te »Male Novine« za današnje vreme je- 
dna Božja providnost. 1 ako ne bi postojale »Male 
Novine«, po svome cilju i pravcu koji zastupaju, na- 
še Ministarstvo unutrašnjih poslova trebalo bi da 
osnuje takve novine, trebalo bi da ih podupire, a na- 
ročiio ova današnja Vlada koja izjavljuje da će vo- 
diti najenergičniju borbu proiivu korupcije, koju i 
ove »Male Novine« tako nemilosrdno gone. „Male 
Novine" su potrebne već i radi toga da pomognu Vla- 
di da otkrije sve korupcionaše, jer opozicija danas 
puca samo na g. Kadića, a međutim ko zna, ko se 
sve još krije iza Kadića. 

Kada se kod nas ne bi radilo iza kulisa i kada bi- 
smo mi bili ekonomski oslobođeni, kada ne bi vlada- 
la korupcija i kada bi svaki bio svesan svoje dužno- 
sti, onda i te »Male Novine« ne bi imale potrebe da 
izlaze. Ali danas pri ovakvim prilikama i korupci- 
ji koja se zacarila, one su vema potrebne. 

U mome srezu na visokim položajima nalaze se 
samo  tudinci, odnosno  samo  patentirani  .lugoslovc- 
ni, sve integrale! koji nose jugoslovenske značke, a 
ne vodi se računa o tome, Sta su oni bili pre rata. U 
trbovljanskom  rudniku, ko je direktor Trbovljanskc 
ugljenokopne družbe? Taj direktor nije Srbin, jer bi 
se ja radovao i bio zadovoljan kad bi on bio Srbin. 
Taj direktor zove Kloc. On je »Pemac« i on prima 
mesečno oko 30.000 dinara. U drugom jednom uglje- 
nokopu Hrastniku direktor toga rudarskog preduže- 
ča zove se Drolc, Nemac i prima oko 40.000 mesečno 
prinadležnosti.    U Beogradu    dr.  Bogdan Marković 
prima mesečini platu od 150.000 dinara, od trbovljan- 
skog  ugljenokopnog  društva  prima mesečno 30.000 
dinara, a beogradska sirotinja gladuje. To su otkri- 
le »Male Novine« i zato bi trebalo pitanje izlaženja 
loga lista  raspraviti  u  Minisarskom  savetu i doneti 
odluku da se takve novine dozvole, ako ne Miodra- 
gu Savkoviću, onda nekome drugom. Naprimer ja ću 
biti slobodan, i ako nemam  novaca, da pozovem sa 
ovoga mesta čitavu javnost, sve poštene Srbe, Hrva- 
te i Slovence, da me potpomognu, onako kako po- 
mažu sekretar;', naše Narodne skupštine g. dr. Jevre- 
movića da  izdaje  list   »Štampa«.    Pa kad  izlazi list 
»Štampa«, zašto ne bi i Pavlič osnovao jednu „Štam- 
pu" koja bi se borila protiv korupcije,' list koji će 
izlaziti u Beogradu i biti štampan i ćirileom i latini- 
com, pošto smo Jugosloveni, a g. dr. Jevremović ni- 

je Jugosioven, jer njegova »Štampa« štampa se samo 
ćirilicom. 

Mi ćemo osnivati novine »Mladog gardo malog 
čoveka« za Uskrs i zajedno sa Pretsednikom Kraljev- 
ske vlade g. Uzunovićem i Ministrom unutrašnjih po- 
slova g. Lazićem, vodićemo borbu protiv anaciona- 
laća, — protiv korupcionaša, protiv patentiranih ju- 
goslovenskih integralaca i zbog svega ovoga, što sam 
kao obrazloženje izneo, ja tražim prvenstvo i hitnost 
ovoj interpelaciji i kao sveštenik nacionalista i kao 
Jugosioven. To sam imao da kažem. (Pljeskanje na 
levici). 

Ирстссдипк др. Коста Куманудн: Ona he се ип- 
терпелација дОставити г. Претседнику Министар- 
ског савета. Изиолпте чутп извештаје г.г. Мипп- 
стара. 

Секретар др. Драгол>уб Јевремови!! (саопшта- 
na): Г. Мипистар rpiounite и индустрије извештава, 
да je интерпелацију r. др. Милапа Метикоша, o ос- 
тавци члаиова управног и надзорног одбора На- 
родпе бапке доставио г. Миппстру финансија као 
падлежпом за одговор. 

Претседник др. Коста Кумапудн: Овај изве- 
штај прнма се na знање. Изволнте отсуства г.г. иа- 
родннх посланика. 

Секретар др. Драгољуб Јевремовн11 (саопшта- 
ва): r. др. Негоснм Живковић народни посланик 
моли за отсуство до 15 марта текуће године ради 
лечења. 

Иретседиик др. Коста Куманудн: Одобрава лц 
Народпа скупштина тражено отсуство? (Одобра- 
ва). Тражено отсуство je одобрепо. 

Прелазимо na дневни ред: Наставак v поједи- 
ностима претреса буџета Министарства граНевина. 

Има реч r. Миливоје Исаковић. 
Милнвоје HcaKOBHh: Господо народни посла- 

ници, у добру je лако добар бити! Онда кад смо жи- 
вели   у   доба просперигета,   лако je било MHIMI- 
старству    грађевина,    лако je било    градити, ла- 
ко je било    стварати,    лако    je    бнло    показати 
пун успех.    Али   данас,    кад су   тешке прилике 
сузиле миогу делатност, кад се због тога морала 
и делатпост Мипистарства грађевнна да сузи, тако 
рећи na иајмању меру, ja xohy да ca овога Meci, , 
ипак одам хвалу, у првом реду г. Мшшстру грц. 
iiemina, na опда и његовим свима сарадницима, KO- 
JU су са ово мало сретстава, колико имају, успели 
ne само да задовол.е пајпужпије потребе, него чак 
и пове послове да започпу и да раде. Сви критичари 
којп буду памерали да говоре o дапашњој делат- 
nocrn Министарства грађевина, морају водити ра- 
чуна o овом најглавнијем, најважнидеМ и најпрц. 
марпијем елекгелту, да су средства пеобпчно  ск\- 
чема, и да према тим сретствнма, морамо бити за< 
довољни, кад прилазимо тој критицИ. 

Господо народни послаппцп, хоћу да пстакпсм 
једну велику невољу свога краја; памеран сам да 
говорим o једпом великом злу, које, поред еко- 
НОМСКе кризе И беспослице притискује народ мога 
краја. 

Нре пеколико година иекоме je пало на памет 
да се оспује водна задруга и да се помоћу ње од 
Мачве створп Mncnp. Можда то тако и бнва у cpeh- 
пом свету, али водпа задруга у моме краду донела 
je врхупац neepehe n врхунац беде. Основапп je 
у доба проспернтета и осповали су je они који су 
мпого обећавали. И ако се из фопда вода узело 
готово све до последњег марјаша и тако и овај 
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(|)онд упропастио, причало се како he се све то 
отписати. Приступило се радовима, радило се кад 
су и радна снага и материјал били на.јскупљи, a pa- 
цило се и галантно, na сс догодило то, да су задру- 
гари задужени са дванајест милиона динара, да pa- 
дови na обезбеђењу im изблиза ннсу довршени, 
да иоча и даље и лакше, и 'ieuilie и много озбиљ- 
iinje плави и уништава, те задругари до данас не 
видеше никакве користи од свега тога, a плаћају 
једап страховито високи допринос, који далеко и 
далеко премаша моћ њиховог плаћања, нарочито 
сад кад су цене главних производа мога краја, 
пшенице и кукуруза тако мале и ниске, да ие о- 
безбеђују  ни најелементарније потребе живота. 

Много пута износио сам ово тешкр и болно 
питање пред надлежне и увек добијао исти одго- 
вор': да сс ono питање проучава, да се пројекти 
pa че и да lie то бити ускоро. Ono ускоро оде у 
бесконачност и дан-даши вода плави, a иарод под 
теретом водног доприноса проклиње час, кад je 
први пут n чуо за водну задругу н свс one који 
су ra у ову мучну работу увукли. 

У вези свега овога, молим господина Министра 
грађевина да се водни допринос смањи \ сразмери 
иоћи плаћања задругара и сразмери цена њихб- 
вих аграрних производа. Исто тако молим да си 
обезбеђење доврши, као и да се ова устанрва осло- 
боди комеслра, јер његово постојање v овој уста- 
нови пије дало никаквих позитивних резултата. 

Израђени су били пројекти даљих радова, који 
су и од надлежних одобрени, као mro ie одобрено 
u да 'ce све то уради народном радном спагом. 
Цсле one зиме на овим пословима miie се im прс- 
том мрднуло. Крајње je време да одговорпп за ово 
понесу одговорност и искусе последице, и ja сс 
иадам да he господин Министар грађевина у спр; 
разуму са господином Министром унутрашн>их де- 
ла умети својим одлукама и решењима да приба- 
i и потребно поштовање. 

Путспи у Мачви у очајном су стан.у. Дрено- 
вац, Причиновић, Табановић, rVivimui, у правцу ка 
Шапцу и Мнтровици иотпуно cv одсечсми. Радсп- 
ковић je буквално на острву. Ништа оол.с пнјс и 
са Дубл>ом. ono мало саобраћајних веза претстав- 
л.ају прави очај за онога, ко сс п.пма служи. Кад 
се где пође UMIO cpehe треба, да се тамо и дође. 
Врло често враћа сс бсз кола, na којима се потл), 
јер су на путу у оним правим катакомбама остала. 
Оно je ирло тешко објаснити, врло тсшко разуме- 
iii. врло тешко схватнти нарочито мачнаппма, који 
толико доста дају за разне бановинске прирезе, 
за разне цестаринске и путне доприносе и друго, 
Jej) као награду за све то ne добијају mi десети део 
онога, колико жртвују. Кад се Живи v таквим при> 
ликама, кад сс вечито велн да се нема, опда кад je 
у riHTaii>\' Мачва, ja молнм ono mro je сигурно мо- 
l yhe, ако се само xolie, a TO je да пам се na послугу 
дају дековиљски стројеви, које смо тражили na да 
сами оправнмо своје путове. 

Гласаћу за буџет Мштстарстиа граНевина. (О- 
добравање n пљескање). 

Претседник др. Коста Куманудп: 11ма реч 
г, др. Анте Кунтарић. 

Dr. Aule Kuntarić: Gospodo narodni poslanici, 
ocenjujući predlog budžeta Ministarstva gradčvjha, 
moramo odmah koiistatovati da su materijalni rashodi 
ovog Ministarstva upravo minimalni i upravo jedva 
da su   dovoljni da uzdrže  naša saobraćajna sredstva, 

naše putove i ceste u upotrebivom stanju. Govoreći 
0 budžetu u načelnoj debati naglašavalo se s jedne 
strane da valja štedeti do krajhih granica, a s druge 
strane, da je država kao najjača ekonomska jedini- 
ca dužni.-, da preduzima radove u cilju podizanja gra- 
đevne delatnosti i stvaranja mogućnosti za jačanje 
naše nacionalne privrede, a s druge strane da se ubla- 
že upravo katastrofalne posledice nezaposlenosti. Ja 
ću se u najkraćim crtama osvrnuti na oba ova momen- 
ta, štednja u državnom gazdinstvu neosporno je po- 
stulat sređenosti naših državnih linansija. Ali to se 
može u pravom smislu odnositi samo na neproduktiv- 
ne izdatke. Produktivni izdatci izvor su novih priho- 
da i nesporno deluju aktivizhanje nacionalne privre- 
de. Spomenuo bih samo primjer jedne susedne dr- 
žave. Gotovo 40% svih državnih prihoda troši se na 
pobijanje ili olakšanje posledica krize. To su u glav- 
nom izdatci na javne radove, koji imaju glavni cilj 
pobijanje nezaposlenosti, gradnje cesta, urbanizaci- 
ja neobrađenog tla ili močvara, subvencije i pomoći 
industriji, parobrodskim društvima, bankama i l. d. 
Jasno je da taj primjer mi ne moramo slepo da sle- 
dimo s razloga, što je to samo tamo moguće prove- 
sti; gde su sve privredne grane: celokupna narodna 
privreda pod kontrolum državne \ lasti i gde one slu- 
že opštem interesu države i naroda. 

No ne upuštajući se dublje u ove probleme, ho- 
ću naročito da naglasim da je uređenost naših sao- 
braćajnih sredstava jedna hitna predpostavka za raz- 
vitak turizma u zemlji. Naše ceste niti iz daleka ne 
odgovaraju zahtjevima prometa stranaca, naročito 
onih koji dolaze iz susednih zmalja, koje nam u tu- 
rizmu mnogo konkurišu. Turizam, kao privredna gra- 
na naše nacionalne privrede, igra odlučnu ulogu u 
našem plaćevnom bilansu, on je tamo aktivna stavka 
za .'500,000.000 dinara, dakle treba mu posvetiti po- 
trebnu pažnju. 

No upravo naši pasivni krajevi obiluju lepotama 
prirode, naročito naše obale Jadrana! Pomažući tu- 
rizam ne samo da stvaramo pretpostavke za ekonom- 
sko podizanje pasivnih krajeva, već i rešavamo broj- 
ne socijalne probleme, koji nam se po pasivnosti 
tih krajeva nameću. Zato je izgradnja cesta i njiho- 
vo održavanje na potrebnoj visini upravo imperativ 
naše građevinske politike, da bi bar uzdržali promet 
stranaca na onoj visini, koju možemo uprkos kon- 
kurencije susednih zemalja. Jasno je da nam se na- 
meće pitanje: Otkuda srestva zato? Jedna mogiićnosl 
zato postojala je kada je Društvo naroda pokušavalo 
provesti svoj veliki plan javnih radova. Pokojni Al- 
ber Toma, direktor Međunarodnog biro-a rada bio 
je prvi, koji je zagovarao da se organizovanjem ve- 
likih javnih radova na internacionalnoj podlozi po 
bija gospodarska kriza i nezaposlenost Pitanje jav- 
nih radova imalo je biti rešeno na Londonskoj pri- 
vrednoj konferenciji. Nažalost, na toj konferenciji 
isto pitanje kao i mnoga druga nisu se makla sa mrt- 
ve tačke. Ovo pitanje bilo je naročito oteščano radi 
l'inansiranja. I naša zemlja ponela je opširan ргоје- 
kat važnih javnih radova medu koje hi Spadala na- 
ročito izgradnja luke Beograda, zimske luke na Cu- 
karici, te izgradnja železničke mreže. Meni je žao 
da se u tome projektu nije vodilo računa 0 velikim 
cestama, naročito onim duž Jadranske obale, koja bi 
imala   ogromnu   važnost   za   razvitak   našeg   turizma 

Naročito je važan ovaj problem baž radi reše- 
nja problema nezaposlenosti. I ako je izveštaj Narod- 
ne banke u tome pravcu dosta povoljan obzirom na 
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ciru^e zemlje, ipak taj je problem za nas od ogrom- 
ne važnosti, jer sav naš narod u t. zv. pasivnim kra- 
jevima traži zaradu. Vrela Amerike su presušila, gra- 
đevna delatnost je pala tako da je sav naš radni svet 
kod kuće i vapije za poslom ali posla nema. Taj svet 
je suviše ponosan da bi tražio milost. Pogledajte one 
naše  vredne  pomorce,  mahom   zidare,  koji  su svo- 
jim sposobnostima i radom poznati na ćelom svetu. 
Dajmo  tome  svetu  rada da  oživi  one  bele  kamene 
kuće na našem Primorju. Unatoč toga ja verujem da 
se ta srestva mogu naći: 1) opštim merama za ubla- 
ženje  krize  naročito  registrativnim merama, koje  i- 
madu za cilj vraćanje poverenja ne samo u naše pri- 
vatne novčane ustanove, već i u državne    finansije. 
lim  vraćanjem  poverenja odlediće  se  mnogi  smrz- 
nuti  krediti,  mnoge  gotovine  tezaurirane,  bilo nov- 
čanim zavodima bilo privatno. To će oživeti privat- 
nu inicijativu i preduzimljivost; 2) specijalnim mera- 
ma sličnim  onima,  koje sprovode  neke susedne  tu- 
rističke  zemlje,    pronalaženjem    prihoda  iz prolaza 
stranaca za građenje odnosno uzdržavanje cesta. Sto 
ga sam slobodan da  apelujem  na Kraljevsku vladu, 
a naročito na g. Ministra građevina da posveti svu 
svoju pažnju izgradnji cesta za naše turističke kra- 
jeve i da traži srestva za tu svrhu. Srestva postignu- 
ta Uredbom o javnim radovima imali bi se u prvom 
redu upotrebljavati u tome pravcu, jer su to investi- 
cije koje će blagotvorno delovati ne samo na povo- 
ljan razvitak našega prometa stranaca, već i na ce- 
lokupnu  našu   nacionalnu  privredu.   (Odobravanje; i 
pljeskanje). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. 
Anton llajdinjak. 

Anton Hajdinjak; Gospodo narodni poslanici, 
Ministarstvo građevina, mogu kazati, nema vrlo mah 
budžet i zbog ovoga su naše ceste vrlo slabe, nika- 
ko ne odgovaraju prometu, koji je potreban našem 
gospodarstvu trebao bi biti budžet veći. I ako, gos- 
podo, pogledamo mi u krajevima, koji su bili pod 
tuđom državom i koje nisu imale interesa da vode 
veću brigu za ove ceste, onda ćemo videti da nikak- 
ve dobre veze skoro nemamo mi iz Prekumurja sa 
ostalim našem krajevima. Tako mogu kazati da Pred- 
murje, i ako ima dužinu od 150 kilometara nema niti 
jedne ceste ni banovinske ni državne. Sve što ima to 
su četiri opštinske ceste, koje su na teretu opština 
i zbog toga su tako slabo održavane da ne mogu ni- 
kako odgovarati potrebnom prometu. 

Zbog toga bih ja molio g. Ministra građevina, 
kome su vrlo dobro poznati ovi krajevi, da veću paž- 
nju posveti ovim krajevima i da se ove ceste po mo- 
gućnosti dadu ili banovinama ili da ih uzme država, 
odnosno da budu ili banovinske ceste prvoga reda 
ili državne ceste. Jer ti su krajevi jako siromašni i 
ne mogu sve da žrtvuju da bi ceste mogli da održe 
kako treba. 

Još veća je stvar i potreba kod reke Mure, koja 
je najjača voda i koja svake godine uzima uvek novi 
pravac i najbolju kulturu zemlje pretvara u mrtvicu. 
Pitanje regulacije Mure nije od juče, to je pitanje 
koje se postavlja na dnevni red još od pre 20 go- 
dino. 1 u budžetima predviđa se izvesna suma za nje- 
nu regulaciju. Tako u partiji 516 i ovga budžeta Mi- 
nistarstva građevine predvideno je 100.000 dinara. 

Ali ova suma suviše je neznatna za ovako velike ra- 
dove i ne može se Izgraditi sve što je potrebno da se 
okolna zemljišta  zaštite od  reke  Mure. 

Zbog  toga  bih  vas  molio,  gospodine  Ministre, 

da imate u vidu to, da su u mome srezu same opšti- 
ne zaključile da regulišu Muru na taj način, što bi 
im vi dali potrebna sredstva iz partije 51b, pa da pre- 
duzmu najhitnije radove naročito u selu Donjoj Bi- 
strici, gde voda već prodire kroz sel'i i po kućama 
unutra. 

1 tako vam je po ćelom bregu Mi 'e da voda na- 
raste i da po neki put može i celo selo, kao što je 
Donja Bistrica, da poplavi, osim toga što ga pod.o- 
njava, jer je na bregu i što ćelu onu kulturnu zem- 
lju odnosi. Nije, gospodo, dovoljno samo to, što op- 
šiine održavaju te ceste i puteve, već je potrebno da 
oni dođu na teret države, pošto same opštine nisu 
dovoljno snažne da te terete izdrže. Ja sam bio kod 
g. Ministra povodom ove stvari i zamolio sam ga da 
poradi na tome da se ovo sprovede, jer to može da 
se uradi i ukoliko budžet dozvoljava da se odmah 
počne sa radovima na ovome mestu, jer je to hitna 
stvar zbog čega ne treba dozvoliti da se trpi šteta 
od miliona i miliona dinara zbog nedavanja stotine 
hiljada dinara za tu svrhu. Napomenuo sam već, šta 
se može desiti ako voda, recimo, sad u maju mese- 
cu naraste i ovom prilikom želim da vam skrenem 
pažnju da bi to bila velika nesreća — za to selo i za 
onaj siromašan  narod koji broji oko 2000 duša. 

Gospodo narodni poslanici! Nije to slučaj samo 
u toj opšlini, nego imate takvih slučajeva preko Mu- 
re od austrijske granice sve do mađarske granice duž 
cele obale. Još tada u mađarsko doba nije se htelo 
da ide za tim da se putevi poprave i reka reguliše iz 
razloga što su tada još Mađari vrlo dobro znali, da 
će to biti jugoslovensko i to su oni sa računom gle- 
dali da ništa tamo ne rade za tu okolinu, i za taj na- 
rod, te se zbog toga za njega nisu ni brinuli.- Ovo 
što sam sve spomenuo ove popravke i izgradnje ce- 
sta treba u tim krajevima što pre izvršiti i na taj na- 
čin dati vezu narodu preko Mure sa štajerskom i ka 
centru naše države, jer smo, kako sada stoji stvar, 
potpuno otsečeni od sveta. 

Izjavljujem da ću glasati za ovaj budžet. (Odo- 
bravanje i pljeskanje). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. 
Jeftimije Popović. (Čuje se: Nije ovde). G. Popović 
nije ovde, ima reč g. Jakša Tomić. 

Јакша ToMiih: Господо пародпи посланици, 
узео сам реч, да овде проговорнм пешто и o при- 
нреди и o саобраћају у моме срезу. Срез црногор- 
ски у округу ужпчком палази се у једном крају 
бесплодном, забачепом опкољен велпким плани- 
нама и брдима као Јелова Гора, Црпокоса, Букови 
и других. On се палази v котлипп ових планина, 
сиромашпој без рада и плода и увек je пасивап. 
Ham народ увек и сваке годипе купује људску хра- 
ну и врло je редак случај да он то ne чини. Сао- 
браћајне прилике, господо, пису никакве. Прича 
се како су пародпп посланнци после Светског рата 
ужичком округу дали мпого и много, ме1)утим на- 
шем срезу пису дали пишта. On je остао пасторче 
до данас, јер има само једап државпп предратпи 
пут, који води од Ваљева до Ужица преко Црпо- 

* косе и то опакав, какав je био npe 20—30 година. 
После рата je једпом приликом и Њ. В. Краљ наи- 
inao тнм путем и Његов ауто пије могао npoiui, 
всћ се je отиснуо и cpeha je велика да im je бпло ка- 
тастрофе. И ако пма више од 10 годипа од тога 
времена, ипак се нико пије сетио да се тај пут 
поправи. 

Господо, ja  видим да за гра1)ење  ноних   nv- 
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тева нема сретстава и зато бих хтео да замолим 
г. Министра, ако се то може учинити, из ових срет- 
става, која су додељена за одржавање државпих 
путева у Дрииској бановипи да се серпентине у 
Црнокоси поправе и na тај иачин омогући сигу- 
ран саобраћај. O неким великим тсжњама и аспи- 
рацијама да се подигае железиица нећу да гово- 
рим, докле за то ne буде могућности. За нас je 
најпотребније и најкориспије да добнјемо путе- 
ве, као што je пут поред Скрапежа до Пожеге. Taj 
пут проглашен je за бановински иут и мн смо Beli 
почели да га радимо neurro кулуком a нешто и 
сретствима које нам je Банска управа ставила na 
располаган>е. Али то je недовољио и за no бих ja 
замолио г. Милистра грађевина да «ам за нзград- 
њу oaora пута да једну иомоћ оод стране државе 
како бисмо могли Срез црногорски везати са По- 
жегом. Наш нраод овога краја нема за извоз im- 
шта друго сем дрвета и камана, a ти се произво- 
ди не могу извести и иродатн, ако нема саобра- 
ћајних средстава. Ми знамо, да не можемо оче- 
кивати и доиитн воз, али зато очекујемо да нам 
се овај пут ииз реку Скрапеж омогући те да до- 
бијемо иајближи пут за излаз на железшичку пру- 
ry код Пожеге. To очекују и Срез пожешки, a и 
moj q3e3. 'Го не бп претстављало велике тсчкоће 
за дрл-саву. Са мало иовца ми бисмо то Иисгигли, 
јер би миоге радове иарод извршио сам својом 
снагом,   нарочито  земљале  радове. 

To сам »мао да кажем, и изјављујем да hy гла- 
сати за о.вај буџет М^нистарства гра1)еви1иа. (Одо- 
Оравање  и   пљеска№е). 

Претседиик др. Коста Кумануди: Има реч 
г. Фердо Шега. 

Ferdo Šega: Gospodo narodni poslanici, u pro- 
šlogodišnjoj raspravi proračuna Ministarstva građe- 
vina izneo sam svoje mišljenje i predloge o uzdrža 
vanju i uređenju naših cesta, a sada bih iiteo iznije- 
ti svoje mišljenje o našim vodogradevinama, t. j. o 
dovale   122   sisalje  za crpljenje vode sa snagom od 
poplava. 

Gospodo na području naše države postojalo je 
godine 1919 vodnih zadruga 77, koje su zapremale 
1016 655 ha. isušene površine. Te zadruge su posje- 
dovale 122 sisalje za crpljenje vode sa snagom od 
5,87t K. S.; nasipa 1,531_ km. i 1.101 km. telefonskih 
pruga Od 'te meliorirane površine otpa-lo je 685.000 
na Vojvodinu, a 185.000 na Hrvatsku. Iz ovoga se već 
vidi, kako je svojedobno mađarska vlada mnogo više 
podupirala'one krajeve koji su spadali izravno pod 
Budimpeštu i za koje je računala da će ih moći ma- 
(Jarizirati. Premda je Hrvatska imala još mnoga veća 
poplavna područja, ovde je posao oko privođenja 
poljoprivrednoj kulturi tekao mnogo polaganije. Me- 
đutim, moramo nažalost priznati da mi do sada ni- 
smo uspeli u većoj meri popraviti ove nedostatke i 
da prijašnje vlade" nisu pokazivale nikakvoga inte- 
resa za konstruktivni rad na tome području. Prema 
podacima svojedobne Generalne direkcije voda pri 
Ministarstvu poljoprivre, bilo je predvideno isušenje 
Od 1,097.000 hektara močvarne i poplavne zemlje, 
od čega bi na samu Hrvatsku otpalo 700.000 hekta- 
ra. Od toga, međutim, nije isušen nego posve nezna- 
tan deo. 

Gospodo, prema najnovijim podacima iznosi sa- 
da površina poplavnih i močvarnih zemljišta kod nas: 
Savska banovina 450.000 hektara; Drinska — 180.000; 
Dunavska    —   150.000;    Zetska   100.000;    Vardarska 

75.000; Moravska — 70.000; Primorska 60.000; Vr- 
baska — 55.000; Dravska-- 50.000. Ukupno: 1.070.000 
hektara. 

Najveća površina neiskorišćenog, a po svojoj 
naravi vrlo plodnoga tla, postoji dakle u Savskoj ba- 
novini. Una ima, dakle, gotovo 40% površine Koja 
se ima nieliorizirati. 

Gospodo, kako su ogromne površine gde danas 
ne raste ništa, a gde bi našle kruha '.isuče i tisuće 
radnih ruku i gde bi se mogli osnovati desetine tisu- 
ća seljačkih domova, vidi se po tome, što Je cijeli 
veleposed u severnim krajevima naše države imao u 
rukama 490.00U0 hektara poljoprivredno zemlje, od 
čega je agrarna reforma razdelila oko 350.000 hek- 
tara. 

Držim da smo dvostruko toliko danas neplodnih 
zemalja mogli pretvoriti u vrlo plodno poljoprivre- 
dno tlo, da se je onaj silan novac kojega je stajala 
i još će stajati agrarna reforma upotrebio za taj kon- 
struktivan rad. 

Gospodo, meliorirani radovi su u poslednje vre- 
me, usled sveopće krize, a u prvom redu nestašice 
novca, po svema zastali. Međutim baš melioracije ne 
bi trebale gotovo nikakav kapital, ako se stave na 
jednu novu, zdravu osnovu i ako se to normira jed- 
nim melioracionim zakonom. Daleko najveći dio po- 
sla oko melioracije otpada na ručni rad. Bit od toga 
zakona imade biti da se sa strane interesanta ovaj rad 
u naravi stavi besplatno na raspolaganje. U Savskoj 
banovini se već danas jednim delom melioracije obav- 
ljaju radom u naravi, no to nailazi na velike poteš- 
koće, pošto nemamo zakona, koji bi nominirao odre- 
đivanje loga rada. 

Gospodo, vidjeli smo da baš Savska banovina ima 
daleko najveću površinu zemljišta, koje treba odvod- 
niti. Za zameriti je Ministarstvu Građevina, da je u 
pogledu vodomjernili i kišomjernih stanica posve za- 
nemarilo baš ovu banovinu, koja bi, s obzirom na 
važnost tih opažanja, s obzirom na projektiranje me- 
lioracije, imala biti na prvom, a faktično stoji na zad- 
njem mestu. 

Gospodo, projekat konjskog polja izrađen je 
pre 2 godine, a još uvijek nije po Ministarstvu Gra- 
đevina odobren, te stavljen na javni uvid i stručnu 
kritiku, jer to ne ide da se tako zamašni projekti iz- 
rađuju, a javni stručni krugovi doznaju za njih samo 
iz novina. 

Držim da i svojedobno ocijepljenje Direkcije 
voda od Ministarstva Poljoprivrede i pripojenje Mi- 
nistarstvu Građevina nije bilo srečno riješenje. Po- 
stoji općenita želja, da se ova kompetencija privede 
pod Ministarstvo Poljoprivrede, budući da po naravi 
radova samo jedan dio spada u djelokrug inžinjera, 
a daleko veći u djelokrug agronoma. Osobito je uska 
povezanost melioracionih radova s popravkom Uvi- 
da i pašnjaka. Treba barem da se ustanove stalni od- 
bori kod banskih uprava, u koje bi ušli pretstavnici 
tehničkog i poljoprivrednog odjelenja, slično kao što 
je to uređeno u Češkoj. 

Provedbom melioracije, dobilo je naše narodno 
gospodarstvo nove snage iz dosada neiskorišćenog 
zemljišta uz daleko jeftinije troškove. 
Prema proračunu Generalne Direkcije Voda godine 
1925 trebalo je za projektiranu melioraciju od 975.000 
ha — 1.578 milijuna dinara, tj. 1.619 dinara po 1 ha 
Danas međutim, ako se izglasa zakon o obvezatnoj 
snazi po interesentima ne bi melioracija tih površina 
stajala više nego 500—600 dinara po 1  ha u novcu 
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To znači, da sinu ispravnom organizacijom i dobrom 
voljom u slanju za jednu desetinu troškova agrarne 
reforme (po jedinici površine) stvoriti novo poljo- 
privredno tlo i time pružiti mogućnost sigurne egzi- 
stencije hiljadama zemljoradnika. 

Mi smo melioracijom neplodnih zemljišta u sta- 
nju stvoriti iUU—I2U.U1JU novih, na zdravoj bazi os- 
novanih seljačkih domova, a prosječnim posjedom od 
luha — i/ km. (agr. relorma je SLvarala nove posje- 
ae u veličini oa OJ ha, šio znači taktično stvaranje 
seljačkog proleterijata). 

i'iuveuuom ovgu piogiama dali ćemo mogučnosi 
ishrane gotovo l milijun ljudi, sto zemljoradnika, sio 
oDitniKa 1 osialili siaieza, Kuji ui sa zemljoradnicima 
nosu u LC uauas goiovo pusic Krajeve. 

uospouo. Konačno zenm se još kraJco osvrnuti 
na regulaciju rijeke ^ave. Prošle sam gouine 11 siu- 
Ueiioga upravio na g. Ministra grauevmu hum upu u 
predmetu osiguranja ouaie isave, na koji upit daiiaKo 
po oUicaju, nisam uobio odgovora, u lom sam upitu 
prikazao, KaKo je prošlogodišnja poplava nanijela na- 
šem naiuu silne milijunske sieie, na samom podiucju 
grada Zagreba procijenjena je ta šteta na nekih 3 
milijuna dmara. 

Urad Zagieb brine se, i do sada je velikim vlasti- 
tim sredstvima uzdržavao savske nasipe, doK sa stra- 
ne države nije upravo msia učinjeno. 

Frema stručnom proračunu za učvršćenje obale 
Save od potsusjelskog mosta preko Zagreba do Kug 
\ ice, pouebno je 14 miliona umara-. Ovim uređenjem 
bi se obranila sela, koja leže uz obalu od tesKin  1 
suauonosnih poplava. 

Gospodin Ministar građevina posjeiio je ovo 
područje, sve je 10 lijepo fotografiranoj sto je sve 
došlo u novine — ;.>li učinjeno nije dalje ništa. 

(Jospodo, budući nam je gospdiu Ministar građe- 
vina dne 21 veljače svojim odgovorom na moju in- 
terpelaciju u predmetu zakona o civilnim inženjerima 
prikazao da nema skrbi i brige o duošenju togu za- 
копа, što se ovdje obraćam u ime svojih 8U0 drugova 
na uviđavnoga našeg gospodina Pretsednika Kraljev 
ske vlade, da izvoli taj zakon čim skorije predložili 
ovom domu, na koji se čeka već od našeg ujedinjenja. 
U ovoj smo Skupštini odglasali nekoliko zakona, koji 
regulišu odnose u redovima advokata, liječnika, jav- 
nih bilježnika, babica, pa čak i prostitutki, ali nikako 
neće da se donese zakon o regulisanju odnosa u re- 
dovima inženjera. 

Ako se želi i nadalje da ostaje anarhija u tehnič- 
koj administraciji kao do sada, ako se želi i nadalje 
da se na štetu naše plaćevne bilanse odnašaju silni 
honorari za tehničke radove u inozemstvo, onda je 
opravdan stav g. Ministra građevina da ne donese laj 
zakon. ЛИ u tom slučaju bilo bi logično da se zatvore 
tehnički fakulteti na kojima svršava godišnje sto i 
više apsolvenata, jer dotle dok se vako upravlja na- 
šim Ministarstvom građevina ne mogu naći ovi upo- 
slenja> 

Kraljevska vlada nosi dgovornost za ovakove po- 
stupke i ja ponovo sa ovog mesta apeliram na Gospo- 
dina Prelsjednika Kraljevske vlade da se zainteresuje 
za tu stvar i da poduzme korake da se taj zakon što 
prije donese. 

Iz političkih razloga ipak glasujem u pojedino- 
stima za proračun Ministarstva građevina. (Odobra- 
vanje i pljeskanje). 

Pretscdnik dr. Košta Kiimanudi: Ima reč g. 
Stanko Trkulja. 

Станко Тркуља; Господо пародпи   послаиици, 
ja сам,  говорећи o буџетској генералној  дебати, 
рскао да je мој   крај пасивап    ne само v економ- 
ском погледу, nero je у пасивном стању  и у no- 
гледу цсста. Господо, још upe 30 и пише година 
пројектовало   ј^ ондашње грађевинско    оделење 
oinmie Аустро-Угарске    монархије    цесту     Вргин 
Мост — Подгорје — Влакуша — Перна — 3anay< 
повац, a исто тако и uecrv Вргин Мост — Остро- 
жпп — Дуго Село — Ласињско   Заласиње,    који 
би пут cnajao 13ociiy ca Загребом.    У исто врем« 
кад je пројектована цеста направљен je један малн 
део од прилике од два километра n престало се, 
Народ je јадан, оскудап, напије за зарадом и тра- 
жпо je да се почне рад, да се ради, колико ради 
цесте, толпко n д on nemio могао зарадити. Тек 
192!) гоДИНе нз субиенције за јанпе радове    кој\ 
je дала Краљевска влада ондашњој обласпој упра- 
ви, паправљен je један мали део    око једап и no 
километр и то само земљорадња. A, господо, кад 
се само изврши земљорадња na нншта вишо, онда 
je то страшпо, опда се ne може да npohe. 

Kao што сам казао,    мој народ je увек тра- 
жио n од бивших народних посланика,  na  n ,.. 
мене као банског већника и данас,   као мародног 
посланика, a ja сам то и у банском    већу и овде 
увек тражио да се ове цесте изграде, али као што 
видим од свега трга mije ништа урађено.  1932 ro- 
дипе срескп начелник no иницијативи самога на- 
рода, кој je то тражио, почео je да ради   raj nyi 
кулуком.  1 оворнло се  да  hc  се добити     извесма 
припбмоћ од Бапске управе    нли    Мппистарства 
граЈ)евина. Казало се као да би Мшшстарство гра- 
ђевина нмало датн    потребпе    мостове,    платитн 
предраднике и друго, a да парод   све то извршп 
кулуком. Kao што сам казао, парод,  коди  je то- 
лико оскудап, и коме су толико потребии  путевн, 
н ак je сиромашан и потребна му je зарада, ипак 
се прнмио да ради n почео je да радп. Али можс- 
те мислитн какав то nocao може бити, кад се рц. 
ди кулуком! Народ je почео да ради можда на 20 
разких места na потезу, овде, опде, бнли су одре- 
ђени неки предрадници од којнх иекоји нијесу mi 
данас добили погођену плату,   општине и селск« 
старешипе прпморавали су парод, ллди  су  дола- 
зпли или нису долазнлн, a срески начелник их јо 
затварао no 8 или 14 дапа n тако се с аоадом ц 
престало, јер се са кулуком једап пут у  голикој 
дужини од 35—40 клм. ne може да паправи. 

Господо, na  реци  Купи  која иде  између  ,1; 
cime n Писареаине   потребна je изградња MI 
јер парод превоаећи    се na броду,    и топн се и 
страда. Народ једнако тражи да се тај пут и MOćI 
начини и, господо, опет од тога ништа. 

Године 1932, као што знате. била je од- 
peljCiia nOMOh за јавне радове у суми око 5 ua- 
лпопа динара. Ha конференцији посланика Сав- 
ске баповипе, na којој сам ja имао част да будем, 
било je одре^епо за срез Вргип мост 130.000 дина- 
pa. Али колико je мени познато и од тога није 
било ништа, и као што сам већ казао, то je 
упропашћен пут n гори je nero једаи пајобичниј!, 
општински пут, јер je покварен скоро иа 20 места, 
те je и промет због тога морао да стане и двл>е 
се ne може. Река Глина отсекла je Малу Врапови- 
ну од бање Топуско и народ je због тога тражио 
да се изгради пут и мост na Глини. Деца школска 
због овога морају nliii из Мале Враповнне преко 
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Велике Враиоинне у школу у Топуско и чинити 
око 6—7 километара пута, док v школу стнгпу. 
И кад народ није могао да до1)е до тога пута, oii 
je тражио ба|) мало субвенциЈе од 20—30.000 ди- 
иара, да ои Gap начипио само мост, како би бар 
деца могла да прелазе, кад Beli од тога пута није 
било ништа. 

Kao што сам казао, ja сам доброиамсрпо, у 
интересу тога народа, у интересу мога снромаш- 
пог среза, и као бански већник и ко народни по- 
сланик тражно и свуда говорио и молно да иам 
се у овој ствари помогне, алн од тога иншта пије 
било. И како видим да буџет Мипнстарства rpa- 
ђевина BeliHM делом.иије у сразмсри, него су сраз- 
мерно лични издатцн већи него матернјалии, и 
како се на основу овог мог излагања може вндетн 
да je мој глас у исто врсме глас мога народа, глас 
вапијућег у пустињи, ja због тога ne верујем да 
he се ма што no овоме учииити и зато ћу гласа- 
ти против овог предложеиог буџета. 

Pretsednik dr. Košta Kuniaiiudi: Ima reć g. 
narodni poslanik Simo Marjanac. (Glasovi: Nije ovde) 
Keč ima onda narodni poslanik g. Milan Uobrovic. 

Milan Uobrovic: Gospodo narodni poslanici, 
ukupni rashodi Ministarstva građevina iznose po pred- 
logu Dutižeta га godinu 1954/35 Ш5 miliona dinara. 
Ou toga otpada na redovne rashode 140 miliona, a na 
vanreune rasliode 25 miliona. Ud redovnih rashoda 
Ministarstvo troši preko 1S miliona, a ostatak od 122 
miliona dcli se banskim upravama. Ud 1S miliona 
Određenih za ministarstvo, troši se na lične rashode 
preko 1 1 miliona, a na materijalne rashode u svemu 
samo oko 7 miliona dinara, 'laj nesrazmer biće još 
i veći, ako se prema dosadašnjoj praksi i u toku ove 
godine budu pravile uštede na materijalnim izdat- 
cima. 

U Ministarstvu je zaposleno oko 300 službenika. 
Koji koštaju državu 11 miliona dinara, a da za to iz- 
kTSe tehmcKih radova u vrednosti od 7 miliona dinara. 
laj nesrazmer ličnih i materijalnih izdataka nešto je 
povoljniji Rod banskih uprava. Svi radovi, koje ovo- 
liko činovništvo svršava, svode se na to da se uzdr- 
žavaju već postojeći državni pute vi, da se uzdržavaju 
obale reke, provede melioracioni radovi i opravljaju 
državne zgrade. Sa istim ovim kadrom činovnika mogli 
bi se, kad bi bilo materijalnih sretstava, izvoditi i novi 
veliki milionski tehnički radovi. 

Kako nemamo dovoljno sretstava za nove velike 
radove, predvideno je u budžetu za nove i dovršenje 
Otpočetih, najpotrebnijih radova u svemu samo 25 
miliona dinara kao vanredni kredit. 

Kad uzmemo u obzir da Ministarstvo vojske i 
mornarice i Ministarstvo saobraćaja moraju imati 
svoje naročite sopstvene gradevinsko-tehničke direk- 
cije i da i u Ministarstvu prosvete, a i po drugim mi- 

nistarstvima imade posebnih građevinskih odelenja 
ili barem tehničkih referenata, onda je razumljivo, 
što je g. Ministar građevina, prema izjavi pred Finan- 
cijskim odborom, predložio Ministarskom savetu da 
se Ministarstvo građevina likvidira odnosno spoji sa 
jednim drugim ministarstvom. 

Zaista je neracionalno trošiti tolike milione na 
lične rashode, kad nismo u mogućnosti da s obzirom 
na --adanje privredne i linansijske teškoće stvorimo 
potrebna srestva za izvođenje tehničkih radova ve- 
ćeg opsega. Međutim, dok se ne reši, Sta će biti sa 
Ministarstvom građevina, treba ipak sve te činovnike 
zaposliti. Ja verujem, da se u tom Ministarstvu izra- 
đuju i sad  razni projekti i troškovnici za neke velike 

tehničke radove, ali smatram da je takav rad za sad, 
dok nemamo raspoloživih srestava, nesavremen. Šta 
će nama i najbolji planovi i predračuni za izvođenje 
nekog važnog i velikog projekta, kao što bi recimo 
bio vrlo potreban asfaltirani drum od Ljubljane preko 
Zagreba, Beograda do Skoplja, kad za izvođenje tog 
plana ne možemo sada nabavljati potrebna materijal- 
na srestva. 

Takovi planovi i predračuni, sastavljeni po sa- 
dašnjim cenama, neće odgvarati onim cenama, koje 
će biti možda posle deset i više godina, kada ti radovi 
douu do izvadanja. 

Kad se već ne mogu izvoditi ti veliki planovi, tre- 
balo ui um intenzivnije pristupiti izvoaenju malih 
tehničkih radova, koji su, i ako mali, često od vrlo ve- 
like važnosti po opće dobro. Kao primer za jedan 
takav sitan teiinički rad, od velike opšte potrebe i 
važnosti, ja cu navesti izgradnju jednog državnog 
puta od jedva 3U km., koji bi se mogao jevtino i sa 
malim sretstvima izgradili, u gornjem uelu Slavonije 
od bjelovara uo fozege protezu se planinski obronci 
Bila, Krnuije i Bapuka. 'laj planinski lanac razdvaja 
Podravinu od Posavine i mnogo otežava saobraćaju 
tih plodnih krajeva. 

od Virovitice do Osijeka u Podravini i sa juga 
od Jasenovca do Broda u razmaku od skoro 2ии Kilo- 
metra ne postoji ni jedna direktna saobraćajna veza 
ni zelezmcom, m izgrađenim državnim puiem. 

Za prelaz iz tog uela Posavine u Podrvmu mora 
se i cestom i železnicom obilaziti po stotine kilome- 
tara. Da se dođe železnicom ili kolima recimo od Ja- 
senovca ili Novske u Posavini do Vocina u Podravini, 
mora .^e obilazui ceo taj planinski lanac, pa putovati 
ili zelezmcom preko Požege, a kolima sve do Kamen- 
skog, m preko Daruvara na Suliopolje i Slatinu. Kad 
sam Kazao da se laj planinski kraj mora toliko obila- 
zili, moglo bi se pomislili, da su io neke visoke nepro- 
hodne planine, pa da se, radi tehničkih polešKoća 
nije do sad prisiupilo izgradnji tih saobraćajnih veza. 
Međutim, io ne sioji. Isuna je da su pojedini vrnovi 
tih planina dosta visoki ali između njih ima obronaka 
i doima preko kojih se mogu, bez teliTiičkili poteško- 
ća KIKO provest ne samo puievi već i željeznice. 

To je već delimično izvedeno privatnom imcija- 
livom. z,a izvoz drveta provedene su šumske željezni- 
ce i sa jedne i sa druge sirane kroz te planinske do- 
line i obronke. 

Sa tih železničkih trasa skinute su šine, jer je 
dovršen izvoz drveta, i sad bi samo trebalo te željez- 
ničke koloseke izgraditi u puteve. — 

Najkraći i najjevliniji saobraćajni spoj Posavine 
sa Podravinom dobio bi se da se izgradi drum od Da- 
ruvara preko Bijele do Voćina. 

Ud Daruvara do Bijele trebalo bi opštinski put 
od 12 km. preraditi u drum i spojiti ga sa napuštenim 
kolosekom šumske željeznice, koja je išla do Voćina. 

Zemljani radovi bi bili jevtini jer bi trebalo op- 
štinski put do Bijele i napušten željeznčki kolsek do 
Voćina samo proširiti. Kamena ima svuda dosta UZ 
ćelu tu trasu, jer se baš iz toga kraja izvozi kamen 
i za druge drumove.— 

Daruvarska opština izgradiće preko svog terito- 
rija taj drum o svom trošku i već je počela sa radom. 
Dalje bi drum išao preko teritorija opštinc Daruvar, 
Vanjske i Bijela. To su male seoske opštine, koje za 
tu izgradnju nemaju srestava, ali su pripravne da 
doprinesu svoj dco u radnoj snazi. — 

Izgradnja tog druma je od velike potrebe i važ- 
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nosti za taj kraj. Osim koristi za sela pored toga 
druma, otkrili bi se i priveli saobraćaju i turizmu vrlo 
lepi planinski krajevi sa svojim starodrevnim manasu- 
rima Pakrom i Orahovicom. U tim planinama ima raz- 
nog rudnog blaga. Jedan vrlo dobar i izdašan ugljeni 
majdan već je u radu. 

lako je sve ovo, što sam naveo, manje - više 
lokalnog značaja, ipak se važnost tog puta znatno 
povećava time, Sto bi to bio najkraći saobraćajan spoj 
između velikog dela Posavine i Podravine. Značaj tog 
rudnika je opširniji kad se posmatra sa još jednog gle- 
dišta, koje je vrlo važno i za ćelu državu. 

Mi nemamo nikakvih ofanzivnih namera prema 
našim susedima, pa ipak se govori i čuje, kakove se 
sve obranbene mere i utvrde izvode s onu stranu naše 
granice na zapadu. 

Naša prva prirodna obranbena linija prema se- 
veru je Drava. Mi ne želimo niti hoćemo da ikoga 
napadamo. Sa druge se strane ipak stalno ističu želje, 
pretnje i aspiracija na te naše krajeve. Mi uza sve to 
ne izgrađujemo uzduž naših granica nikakve naro- 
čite utvrde, ali bi ipak morali biti bar na oprezi. Taj 
planinski lanac od Bjelovara do Požege od uvek je 
bio sa vojničkog i strateškog gledišta vrlo zanimljiv. 
Najveći manevri vršeni su prije Ujedinjenja uvek baš 
u tim planinskim krajevima. Danas pretstavljaju ti 
planinski obronci prirodnu utvrdu i kad nećemo da 
naše granice ojačamo, poput naših suseda, modernim 
tehničkim utvrdama, to moramo ove naše prirodne 
utvrde napraviti barem toliko pristupačnim, da nam 
mesto odbrane, ne budu smetnje u pokretima vojske 
i prenosa ratnog materijala. Uzduž Drave i Save mi 
imamo dosta izgrađenih drumova, ali nemamo dru- 
mova koji bi te usporedne drumove spajali. U tom 
pravcu bilo bi potrebno da se, osim druma koga sam 
naveo, izgradi još i drum od Daruvara preko Grubiš- 
nog Polja do Spišić—Bukovice. Sa ovim kratkim 
podacima držim da sam dovoljno istakao ono što je 
najvažnije, pa se nadam, da će svi nadležni, a naro- 
čito gospodin Ministar građevina, uvažiti opravdanost 
ovog mog predloga, i poduzeti potrebne mere da se 
taj komadić druma što pre izgradi. 

Od 300 nameštenika u Ministarstvu, medu ko- 
jima ima najmanje jedno 50 tehničara, mogao bi je- 
dan da se zaposli proučavanjem i izradom ovog pred- 
loga, koji se osniva na želji i potrebi ne samo velikog 
dela Slavonije, već i cele države. U Pakracu ima gra- 
đevinska sekcija. Daruvarska opština ima sve podatke 
za izgradnju tog druma. Neka Ministarstvo pozove 
šefa građevinske sekcije u Pakracu, da u sporazumu 
sa opštinom u Daruvaru hitno izradi i podnese pred- 
log za izgradnju tog druma, pa, ako se pristupi oz- 
biljno tom poslu, uveren sam da bi se još ovog leta 
mogao taj mali ali vrlo važan tehnički posao svršiti. 
Mesto da se tehničko osoblje u Ministarstvu, u Bano- 
vinama i po srezovima bavi administracijom, neka se 
zaposli makar i ovako sitnim radovima na terenu, pa 
će od takvog rada biti više koristi. Potrebna sretstv.i 
za izvođenje ovog posla mogu se naći u raznim pozi- 
cijama budžeta Ministarstva građevina i banskih upra- 
va, a mogu se nabaviti i po zakonu o javnim radovima 

U nadi da će g. Ministar građevina, koji ove kra- 
jeve i prilike o kojima sam govorio, vrlo dobro pozna, 
uvažiti, ja ću glasati za ovaj budžet. (Odobravanje i 
pljeskanje.) 

Потпретседиик Карло Ковачевић: Има реч на- 
родпн посланик г. Чедомир Захарић. 

Чедомир Захарић: Господо народни послани- 

цн,  cuecan  сам  положаја  Министарства   гра1)еви- 
на, као и немогућности, да ono може пружити на- 
роду пеке јавне радоие. Камо среће да ми, npnjai,- 
љени говорници,    код овога Миннстарства, са v- 
спехом чинимо предлоге за нзвесиа ограничења у 
јавним радовима и такмичења у погледу пречинг 
свога краја и његових потреба у изграИивању m- 
тева. Овако, шта видимо: познцнја за гра^ење no- 
вих  и  довршавање започетих  друмова   н   не  no- 
стоји.  Ипак,   господо,   морам  учинити   једну   за- 
мерку код буџета Мнпистарства грађевина: зашто 
се није буеџтом    омогућила    позиција, кода би у 
свима крајевима омогућила бар извесне субвенци 
je за допршење започетих путева? Лер тад новац, 
с обзиром na ову економску и привредну невол>у, 
пао би као помоћ n ако би народ са зиојем тај 
повац примио путем падпица. 

Господо,  nam  пасивпи    ужички    крај   јединс 
може  na  овпм  оскудпим  годипама  опстати   само 
јавним изградњама. Наш сељак у овој години, i 
je убрао ништа од своје летнпе, јер на нашим mi- 
синама жито иије могло сазрети. 

Moj златиборскп срез одваја река Увац од 
Бановине зетске ■— среза нововарошког, којој je, 
као iiajiiacuBiinjoj, омогућено буџетом прошлого« 
дишњпм, да се зетскј снротињи ублажи оскудица 
путем јавпих радова. Један од тих започетнх nv- 
тева кроз зетску бановину, a који води преко Саи- 
џака кроз Прпјепоље — Нову Варош, довршен je 
до реке Увца, места званог Кокин Брод. места где 
се граничн срез златиборскп са пововарошким. 

Наставак тога пута je трасиран преко Злати- 
бора до Краљевс Воде у дужнпн од 34 км. Ha то- 
ме путу урађено je кулуком парода из среза Зла- 
иборског у дужинн 15 км, иа коме су делу изведе- 
ни землзани радови све до места звапог Борова 
Глава. Ha 10 км. у почетку тога пута прибапл.сиГ 
je опет кулуком 1000 кубика туцаника и ломл,е11ог 
камена уз новчану помоћ од 200.000 динара до- 
бивених од Бапске управе. 

Све то, господо послапици, сада стоји и чека 
даљу нзградњу новцем, јср употреба народне 
спаге ne може изводити вештачке радове на то- 
^te путу. 

Познато ми je да je и сам господин Министаи 
грађевина увереп у велику потребу овога спаја- 
n-a, ударпе тачке пута Ужице — Краљева Вода ц 
ударне тачке из Санџака — Кокин Брод. Taj nyi 
би enojno Сапџак ca Ужнцем и даље са целом зем- 
л>ом. Он би олакшао живот томе забаченон ц 
главпом крају, na чнјим се брдима raju култура 
na надморским висинама од преко 1000 метара 
услед чега жпто n поврИе тамо тешко сазревају! 
Taj бн пут OMoryhHO да се из Пријепол^а преко 
Мове Вароши стпгпе за два сата аутом до Ужица, 
где се возом путује 10 до 12 сати, тим би се пре- 
нос хране народу олакшао уз половину садашн.о 
цепе. 

Златнбор својом подесном падморском внсп- 
пом, својом богатом флором, обнлношћу чисте 
серпептппске пзворске воде, својпм таласастим и 
отвореним хорпзоптом, богатством сточних про- 
извода најлепшег укуса, пружа посетиоцима ду. 
ховпе и телесне храпе, тако да on привезује за 
се посетпоце. 

Златпборска ваздушпа бања своју сезопу о- 
тиара првога маја a завршава првога октобра. Но, 
у току ове зиме    паше младе    спортисте из целс 



СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ 533 

земл.е који се баве знмским спортом — скиЈаљем, 
пронаигли су да Златибор сво.јим тереном даје 
толико могућности скијачима да v знмске дапе 
развијају спој естазе no њему у дужини непре- 
кидној и без икаквих препрека од no пеколико 
километара. Ове зимске сезопе прошло je кроз 
наш Златибор око 300 скијама, бавећи се no не- 
колико дана, уз највеће одушевл.ење и дивљење 
тој лепоти Златибора. Лепо je слушатн наше мла- 
де југословенске скијаше када пуни задовољства 
стручно     износе    добре    страие Златибора за тај 
спорт. 

ETO, господо, поља и могућности да се томе 
пасивноме крају, где културне биљке ретко са- 
сревају, помогпе. Дајте му добре комуиикацијс, 
na се држава одужила томе горштачком и сиро- 
иашном  крају. 

Приговор како и одакле не сме се чути, ,iep 
треба одржати бар сада спагу тога краја, који се 
увек na и у минулим ратовима исполипски и хра- 
бро показао   као достојан сшг своје отаџбине. 

Господо, принуђен сам овим својим кратким 
излагашем упознати вас бар површио са мојим 
крајем, крајем честитости и пасивности. 

Исто тако на другој страни среза златибор- 
ског имамо горостасну планину Тару, која својим 
огранцима китњасто орешеним прави другу при- 
po,4Fiy дивоту, други ваздушни крај Калуђерске 
Баре, и та висораван украшепа благом Затибрра 
нема' приступа, иако je од железпичке стапице 
Кремна удаљепа само 12 км. и тих 12 км. пута 
просекао ' je народ тога краја својом спагом још 
пре пет година, a сада и тај пут чека повчану мо- 
ivhi'ocr те да се доврше na њему и вештачки ра- 
дови. Наш Централни хигијепски завод v нади да 
he тај пут било из Кремана било из Бајипе Ба- 
ште бити већ израђен, пзабрао je Баре као згод- 
no место за одмор и оиоравилиште дечије, na je 
»a Барама подигао један санаторијум, коме се 
прићи не може аутом и колима, сем пешке или na 
КОњу. Народ мога краја се сада пита: зашто je 
ова зграда подигпута и за њу nape дате. кад се 
згради лако прићи ne може; то чуђеље ie поја- 
чано фактом mro од железпичке станице Крем- 
на раздвпја само 12 км. гшосеченог a недоврше- 
иог пута  до   Калуђерских Бара. 

Обраћам се Вама, господине Мипистре. став- 
љајући Вам na душу ове две потребе мога краја 
те да из позиције „помоћи за државне путеве" 
од 9 милиона дипарп, одвојите што већу суму за 
ове две иедовршенс стазе. И надајући се у то гла- 
сам за буџет Минпстарства грађевида. (Одобра- 
вање   и   плзескање'). 

Потпретседипк Карло Ковачевић; Има реч  г. 
Младеи   Лисавап. 

Др. Младен Лисавац: Господо народни no- 
сланици. с обзиром na незнатна новчаиа сретства 
која су стављ.ена na расположење патем Мипистру 
грађевина и с обзиром na то што имам потпуно 
повереша да he on према својим способпостима 
и према своме досадашњем раду извести све ono 
што се тим малим сретствима може пзвссти, — 
гласаћу за  овај буџет. 

Поред свега тога што hv гласати за овај бу- 
џет, држим да ми треба употребити ову прилику 
да ставим искс напомене, и да изнесем пеке су- 
гестије које би могле служити у будућпостн да се 
ono поправн  што до сада nnje учиљепо. 

Kao што вам je познато, исушиваље паших 
мочварнпх крајсва чини један од најважнијих 
привредних проблема паше дрнсаве, да би се ма- 
тернјално стање iiame државе поправило. To ису- 
шивање мочварн, тих блата тражи велика новча- 
па сретства. Али поред свега тога што ми зами- 
шљамо да се без много новаца те ствари ne могу 
пзвести, држим ипак има начипа да се то може 
постићи. 

Kao један пример указаћу вам na ono што 
нам лежи у пајближој близини, a то ie Панчевач- 
Kii рит. Taj Панчевачки рит изпоси више десетина 
хилЈада хектара плодпе земЛ)е, која, чим буде и- 
сушепа, доне!^ користи, o чему нико од нас не 
сумња, јер се ипаче у тај посао ne би ии упушта- 
ли били. 

H3Boi)eibe тога посла, које кошта више сто- 
типа милпона, замишљало се да се ne може друк- 
чије свршити него једним зајмом, и то зајмом 
у здравој валути, у злату. По моме мишЛ)ењу тај 
се nocao могао n друкчВје нзвести. Sa главпи no- 
сао при томе, за ncyiiiHBan>e и правлЈење канала 
и паснпа, који ће то земљиште сачувати од буду- 
ћих поплава, за тај рад довол.па je паша домаћа 
радна снага, и то ona радна снага која ne тражп 
златпу валуту. Јер nn једап радпик, који буде па 
том псушивању и прављењу иасипа и капала ра- 
дпо, nehe тражнти да му се да златан франак, пи 
швајцарски франак, na ни епглеска фунта стер- 
липга, пего he тражити да добије за свој рад та- 
кав папир, за који може да купи себи хлеба, меса 
и остало, да би одржао себе и своју фамилију. 

Кад то, господо, узмете у обзир, онда \\чте 
се уверити да се тај nocao могао извести једпом 
мопетарном акцијом, o којој сам na другом месту 
говорио. To ne мислим понављати, јер то ne cna- 
да у падлежпост Миппстарства грађевина. Али бч 
хтео да упозорим r. Министра гра1јевипа да упо- 
зори меродавпе факторе, a ови да воде o томе ра- 
чуна, да се таквн радови и овде и другде као н.пр. 
код исушивап.а имотског блата, или опог у око- 
лини Скопл.а, могу пзвести и без туђих зајмова. 
јер naum радпици при том послу траже само то- 
лику вараду да бп моглп исхранити себе и своју 
породицу, т.ј. да могу купити животпих намир- 
ница, којих могу добити за сваку домаћу повча- 
ницу (папирни повац) у изо6илјУ и буд зашто. 

Kao што сам рекао, o томе мопетарпом систе- 
му пе1\у сада да говорим, али xohy само да cno- 
мепем Да се ови радови могу извести без ефектив- 
пог, без златпог повца. 

Прелазим сада na другу ствар. Има већ ису- 
шепих мочвари и рптова, али ти се ритови ne др- 
же у опом реду како би требало. O том имам ис- 
куства нз мога краја, где постоји преко шесст 
хиљада јутара псутепих површина. али често, 
кад nanhe већа вода и веће кише, капалн ne врше 
one функције које би требали да врше и силне no- 
вршине, ма да су канализиране, ипак доћу под 
воду. A onaj народ, који та земл>ишта узима под 
закуп, нема никакве користи, na n општине и гра- 
дови. који су их издали под закуп, пемају копи- 
сти, јер морају због те елемептарпе штете закуп- 
цима да опросте закуппипу. 

Држим да би допол.по било мало више падзо- 
ра пад функцијама тих устапова, које се позване 
да пазе да буде у тим каналима све v реду. Тиме 
би се спасле силпе повртипе, можда хиљаде ју- 
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тара, од поплаве. 
To сам имао да напомепем у погледу подпод- 

пих крајева. У погледу путепа имам пак ово да 
наведем. 

Господиие министре, naBemliv вам овде ствар, 
која никбме до сада mije била позмата. Банат, та 
житпица свропска, no себи je пасиваи крај, али са 
мо у том погледу, што у целом Банату нема ско- 
ро иигде мајдана ломл.еног камспа. У целом Ба- 
нату осим Вршца и вршачке планине, која сачи- 
њава спмо неколико километара,   ne можете наћн 
ломљеног камена,  једиио  шл>унка.  Обзиром   na 
то mro се путеви    праве    и ломл>е11им    каменом, 
оспм im>yiiKOM, и IHTO тога камепа има v Баиату 
само у вршачкој околини и у вршачким брдима. 
где га има толико да би се nama   држава    могла 
опасатп једним    кинеским    зидом, — требало бп 
nahn пута и начина да тај камеп дође у употребу, 
ла се.та.ј камен употреби за изградп>у путева, ко- 
јнх v Банату има врло мало   n тто их има, лоши 
cv. Скрећем пажњу г. Министру граНевина na то, 
да  бн требало пстто урадитп да  се те  вршачке 
каменаоице, ко|их има  "овољно, употребе n ста- 
ве v додир са остплнм Бапатом, да би се из тих 
крајева набавио потпебап камен n то за багателу, 
и на тај начин лакте остваоило ono што се тре- 
бало Beli давпо огтпарпти.    За то ne бп били по- 
требни државп напочито    велнкп издатци. iep би 
можла и сам гпал Вршац нешто доприпео. A пмао 
би и рпчупа, јер бп упослио радпу cnarv опог na- 
рода. Требало би те каменарице спојптп ra  жо- 
лезпнчком nnvroM, која je врло близу n која пма 
гвој чвор v Bpmuv, a грапа се одапле v пет пра- 
ваца. и то у два поема северу. v лва према западу. 
a v јелпом према jvrv. Зато и кажем ла би сс тај 
ломљени камеп могао извозити у све крајеве рав- 
нога Бапата. гле тог камепа пема и где се тај ка- 
меп ne може лако пабавптн. Осим тога бих замо- 
лио г. Мпиистра гпаћевппа, да се споразуме са г. 
MimnrrnoM счобраћаја,   ла би се тај камеп могао 
IHTO јевтипије препети куд треба. To ne бп бнло 
na олмет нити на штету ■ cao6paliaia и железште 
кад би се из Вршца извезло пеколико хил>ада Ba- 
rona, јер ако железпичка дирекцпја ту ne бп пма- 
ла неке парочите    фпскалпе    корпсти,    ona ne би 
имала ни штете. ако би се прикачно no који Ba- 
ron вите уз сваки поз. Корист бп била за пелу шп- 
року земљу бапатску. Осим    овога тто сам овде 
павео у погледу грађења, друмова    уопште, сма- 
трам да би се могао изградити   један врло важап 
пут и то ол Bpmna до Велпког Бечкерека, a ка- 
cnnie и од Велпког Бечкерека до Новог Сада. Ha 
тај би начин neo нсточнп крај Баната бпо везан са 
главпим местом name бановине, Новим Садом, и 
уједно са једпим    важппм    трговачкпм градом у 
Банату, са Великим Бечкереком. 

Уз ово iiiTO сам овде папомепуо пмао бих 
jom једпу опаску да учиним a то je: да Мипистар- 
ство rpaljeBima има за задатак да се брине не 
само o јавннм гра^евппама, пего и o грађевпп- 
ској делатпости код прпватппх rpahana. 

Hama cv села, морам призпатп. педовол>по 
изграђена. To je стога што се куће граде и cnpe- 
ма грађевни материјал само опда кад ie то по- 
требпо, na се тада и траже повчапа сретства да се 
то изграђивање изведе. Ме1)утпм, и ако пемамо 
поваца, и ако у томе кубуримо, ипак имамо не- 
IIITO друго што нам стоји пеискоришћепо, a то |е 

ona радпа снага сељачка која често пута  износи 
mime пего ona радна спага која се утроши  у се- 
л>ачком газдинству. Зампслите, у крајевнма где се 
сеје ninennua, ако je ова посејапа у јесен,  у ок- 
тобру месецу, сељак   може слободпо спаватн до 
јуна нлп јула месеца, кад треба да nsnhe v пол^е 
na да je пожање. За цело то времс onaj који  je 
сејао пшеницу пема никаквога другог посла око 
ње, сем ако хоће да иде да гледа како она расте, 
од чега пема пикакве користн. Имамо других кра- 
јева где се жпвн од воћа. И ту сел^ак  има  врло 
мпло посла преко целе годппе, јер треба  да чека 
да сазре шл.ива na да je покупи и употреби. Да- 
кле у свима тим крајеппма где нема много посла, 
требало би ово време корпспо употребити на не- 
niTO IHTO води народноме благостању.    A   то би 
било зидање кућа.    Ви ћете ми pelin: na како ће 
зидати кућу тп л>уд11,    кад пису томе вични. Го- 
сподо, за градњу неке куће треба ne само умети 
зпдати пего треба  n спремити материјал  којн  je 
потребап да се та кућа пзгради. A, господо моја, 
onaj земл>орадт1К којп je вичан да копа  спој KV- 
куруз, који je впчап да обрађује    eno j виноград, 
тај je вичан   n томс да   спреми потребну земл>у, 
потребап песак.    потребап    камен, 111лл'нак  и све 
друго IHTO треба за |едну грађевину, лакле сав по- 
требап материјал.    A, господо, кад бп било пеке 
организације која би се старала o томе да се ono 
време, које сељак проведе у доколици.    употреби 
na спремање тога матсријала, дошло бн се после 
извеспог пиза годипа до тога. ла се спосми толп 
ка количина граћевног материјала, да би га поди- 
зање куће коштало чстпрп    или пет пута    мање 
него кад би ту грађевину    дизао одмах  готовим 
nonucM. To се може постићн оснивањем грађевин- 
ских задруга. Te гра!)евипске задруге биле би исто 
IHTO и друге задруге, само што се ту ne би улагао 
никакав новчапи улог na П1тел11>у пего  ono,   niTO 
бп члаповп задруге пмали да уложе, био би н>и- 
хов рад у вађењу земље, у ваИењу песка,  шл>ун- 
ка, камена,   у   ппавл^ењу   черпића,   и   v    прспо- 
шењу тога материјала.   Једном речн    стпопио бч 
се тиме најбољи начин да се спремп сав тај мате- 
пијал потпобап за зидање куће. У таквим  случа- 
јевима ми би имали jom пешто што je врло коои- 
eno. Jeo ако данас пољопривредник и добије дпа 
пута већу количипу жнта или лва пута већу ко- 
личину кукуруза, може доћп до тога да то жито 
и тај KVKVDV3 ne воеде сала пи ополико колико je 
лањски припос воелео у половици. Нппротив зи- 
дањем Kvha ствооило би се пешто    што noneham 
ппродио благостање и народпу имовину.  Стога и 
скрећем пажњу г. Мипистру грађевина ла са сво- 
je стране помогпе тај задружпи покрет. разуме се, 
преко својих стручних људи који he нашем сеља- 
ку у том погледу дати потребне савете и упуте. 

Ja сам, господо, овле само неке ствапи поме- 
нуо, a обзиром na кпаткоћу времена и nehv друге 
ствари спомип>ат11. Изпео сам само оно што др- 
жим да неће ништа коштати за сала, a ако буде 
neniTO коштало, ми iiCMo до године гледати да се 
створе пова сретстпа и пови извори. да се негде 
пешто и откппе, na да се за ово да, што je оче- 
видпо Kopneno, јер се тнме повећава иародна и- 
мовина и диже п.сгово благостап.е. 

Ja hy гласати за буџет. (ОлобраваП:.е н пл>с- 
скање). 

Потпретссдтпс Карло Ковачевић: Реч има на- 
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родни посланик г. Драгутин Перко. 
Drairutin Perko: Gospodo narodni poslanici! Li- 

■dajući po zakonskom projektu o budžetu Ministar- 
?tva građevina, pada u oči da su troškovi oko ličnih 
prinadležnosti i msterijalnih rashoda, koji sadržavaju 
nrethodne radove i upravne troškove, neverovatno 
horentni prema rashodima za noslove koji zaista sa- 
činjavaju bitnost i realni rad ili svršeni posao za ko- 
je^  ie  zapravo   postavljeno   Ministarstvo   građevina. 

Ja mislim da ie Ministarstvo građevina zo to tu, 
da pradi. Ono  s/radi malo, a plaća mnoeo. 

Budžet Ministarstva građevina počinie sn parti- 
iom 4RO. Kada pročitamo partije 4Ж). 481. 482, 483, 
184. 485, 4HG i 487, videćemo da u svima tim nartiia- 
ma ima samo rashoda za činovnike, zvaničnike i slu 
žitelje, za nagrade, putne, podvozne i upravne troš- 
kove, za automobile i opšte upravne potrebe u sumi 
'ч\ 11,620.857 dinara a za radove na terenu, doslovce. 
Za zamenu dotrajalih objekata i za hitne opravke 
državnih puteva ('partija 488 i 489) nalazimo samo 
1,436.353 dinara. To drugim recima znači da od sve- 
ukupne sume od 13.057.210 dinara 88% ide na pri- 
oremne izdatke i režiju, a sr.mo 12% na faktično svr- 
šeni nosao, na  gradnju. Loše gospodarstvo! 

Idemo li dalje na partiju 490, onda se upravni 
troškovi još umnožavaju za 395.000,— čime je raz- 
mer urađenog posla, ili svršenog terenskog rada u 
procentima još manji, i manji je od 10% ukupnih'iz- 
dataka. Još "lošije gospodarstvo! 

Gospodo, to je utisak koji se dobije pregledajući 
suvozemne radove sadržane n partijama od 480 do 
490 ili u novcu izraženo: od 13.452.210 dinara troško- 
va za građenje je samo 1,436.353 dinara svršenog 
korisnog rada  na terenu. 

Pogledamo li vodene radove od partije 491 do 
493 u ukupnom iznosu od 4,050.000 dinara onda je 
razmer mnogo povoliniji i mogao bi se označiti kao 
dobar, ako ne bi bilo jedne druge nedoumice, koja 
začuđuje onog koji proučava budžete i ostalih Mini- 
starstava. Naime kod regulacionih radova na plovnim 
rekama i kanalima kod partijom 492 pozicija 1 une- 
sen ie izdtak od 1.300.000 dinara za održavanje i po- 
boljšanje plovnih i splavnih rijeka, kanala i objekata, 
a po partiji 627 pozicija 2 Ministarstva saobraćaja je 
isto za održavanje i poboljšanje plovnih reka, tenalai 
objekato na njima, predviden izdatak od 400.000 di- 
nara Po partiji 492 poz. 2. Ministarstva građevina 
predviden je trošak od 1,700.000 za: održavanje l rad 
plovnih objekata za bagerovanje i t. d. a isto u bu- 
džetu Ministarstva saobraćaja pod partijom 627 poz. 
3b Za održavanje i rad plovnoga parka za bagero- 
vanje i t d. uneseno je 4 miliona dinara. Pita se šta 
to znači? Komu spadaju rijeke i kanali? Ministru 
građevina ili Ministru saobraćaja? Ili obojici? Ili 
valjda nikome, jer tko služi za dva gospodara, ne va- 
lja mu posao. Zato ću pitanje staviti i gospodinu Mi 
nistru saobraćaja, kad ću govoriti po njegovom bu- 
džeti! Uzmemo li sve redovne rashode Ministarstva 
građevina sa 1.4,622.210 dinara i od toga ako izuzme- 
mo koristmi rod u naravi ili zapravo »građenje« sa 
o'A — G miliona dinara, onda iz toga proizlazi, da za 
Sest mil ionski urađeni efekat plaćamo 18 miliona ili 
6 miliona vrijedni rad košta 18 miliona. 2/3 je režija, 
1 3 je izvršeni posao. Loše gospodarstvo, gospodo! 

Kod izvanrednih rashoda radovi su navedeni po- 
imenice ha raznim rijekama i cestama. To su dakle 
specijalni radovi, utvrđeni za pojedina mjesta i za 
pojedine   otsjeke  i  iznašaju 23,206.753 dinara dočim 

ie u partiji 497 za opravku državnih puteva u cijeloj 
Kraljevini izbačeno samo 50.000 dinara, a za pomoć 
nedržavnim putevima po partiji 498, 100.000 dinara. 
Gospodo, to su tako mizerne cifre, da se čudim kako 
je ovakova dotacija mogla biti prihvaćena od g. Mini- 
stra. Ako sad na temelju ovih podataka, koji su iska- 
zani u budžetu Ministarstva građevina, procijenimo 
rad ove visoke ustanove, onda ćemo vidjeti da sav 
budžet centrale — t. j. samog Ministarstva iznosi 
malne 42.000.000, tačno 41.978.963 dinara, od čega 
je 18,622.210 dinara redovnih troškova, a 23,356.753 
dinara vanrednih rashoda. Od 42,000 000 dinara ne- 
ma ni 30,000 000 dinara korisnog rada, znači, da re- 
žija Ministarstva iznosi skoro jedini trećinu celog bu- 
džeta. Ovako se, gospodo, ne štedi. Svaki trgovac i 
svaki preduzimač, koji sa tako velikom režijom radi 
mora propasti. Stoga tražim da se Ministarstvo gra- 
đevina preorganizuje, tako da režiski troškovi ni и 
kom slučaju ne budu veći od 20% budžeta, što znači 
da bi se mogla i morala režiia sniziti od 12.000.000 
m 8.000.000 dinara i uštediti najmanje 4,000.000 
dinara. 

A kako mečuhinski je podario g. Ministar finan 
sija ovo Ministarstvo građevina, nameće se i pitanje 
ne bi li bilo bolje da se Ministarstvo građevina uopšte 
ukine. 

Kod izvanrednih rashoda napadno mi je da ima- 
de za radove na Muri u Dravskoj banovini unešnn 
osma rata sa 1.000.000 dinara t. i. za regulaciju Mure 
prema Austriji izdato je već 8,000.000 dinara. To je 
partija 502 pozicija 2. 

Po partiji 516 je opet za radove na Muri i Preko- 
murju kao šesta rata unesena svota od 100.000 dinarr:. 
To je dosta malo! Ali gospodine Ministre i gospodo 
narodni poslanici, kako Mura dere, trga i odnaša naše 
obale u Sjevernom meduimirju ondašaiuć kuće, ima- 
nja i oranice naših Meduimiraca-, osobito kod seja 
Podlnren i Novakovec, a od opštine Kotoriba јб od- 
nijela već voda 1/5 sveukupnog plodnog zemljišta i 
kako mi već petnaestu godinu kukamo, (slušaj Hajdi- 
mak), i ne dobijemo ni prebijene pare za zaštitu 
obale od podmukle vode to uz protest konstatiram 
da mi 15 godina plaćamo teške milijune za porezu 
bez da smo ikad imali od države ma i najmanje po- 
moči zr, re<rnlariiu Mure. Stoera tražim da se u ovo- 
godišnji budžet za regulaciju Mure i kod nas u Sav- 
skoj banovini osigura kredit od barem pola milijuna 
dinara, jer šteta koju nam Mura godišnje nanaša, t. j". 
odnaša, veća je od pola milijuna dinara. Narod već 
petnaestu godinu gleda kako mu voda nosi jedini izvor 
života, zemlju i obitavališta, da mnogi više nema ni 
krova nad glavom, jer mu je i to voda odnijela. Isti 
slučaj kod Mure imade u selu Novakovcu u srezu pre- 
loškom. To je jedna interesantna stvar kod toga sela' 
Seljaci toga sela tuže se već više od dve godme da 
su im polja i sjenokoše (livade) u zadnje vreme kroz 
više meseci poplavljene i pod vodom, da su zamu- 
Ijene i iz godine u godinu da su manje vrijedne. Pi- 
tamo se sada zašto? Zato jer su Madžari na suprotnoj 
obali Mure blizu mesta gde reka Krka utiče u Muru 
povukli kroz korito Krke betonsku pregradu tako, 
da su tok Krke skrenuli od prvobitnog toka. Situacija 
je bila ta da je Krka prije utoka skoro paralelno tekla 
sa rekom Murom i sjedinila je svoju vodu u oštrom 
šil jalom kutu sa Murom, i sada reka Krka, koja je 
ulazila u Muru sa severa, na istok, zaokrenuta je u 
pravcu na jug i sada voda, koja je pre tekla onamo, 
teče i biju Muru na našu obalu, preplavljuje našu zem- 
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Iju, zamuljujc naši.' livade i Ui-ko nam nanosi najveće 
štete. 

Osim ovoga ekonomskog pitanja imade tu i jed- 
no drugo pitanje, a to je državno pitanje. Gospodo 
moja, naša državna granica ide uz reku Muru, ulazi 
u reku Krku i fiksirana je granica kod utoka rekc 
Kike. Sad ako su Madžari potisnuli utok reke Krko 
za 800 m., na zapad, to bi Madžari za nekoliko godina 
mogli jednostavno da se pozovu na taj fakat da je 
utok reke Krke državna granica i onda sav ovaj tro- 
kut, koji se prostire između Mure, starog korita 
Krko i novog korita Krke, mogli zahtevati da pot- 
padne pod Madžarsku, a to bi bilo parče zemljišta od 
nekoliko stotine jutara. Time bi nekoliko stotina ju- 
tara zemlje sela Novakovec potpalo pod Madžarsku. 

Molim gospodina Ministra građevina da izda na 
log državnog Tehničkom uredu u Varaždinu, da pri- 
godno pregleda i ustanovi ovu situaciju i podnese iz- 
veštaj, jer bi u budućnosti baš ovo preinačenje toka 
donje Krke moglo dovesti do incidenata na granici 
između naših seljaka i onih koji su pripadnici ma- 
džarske države. 

Nadalje sam sa indignacijom i strahom vidio da 
se u budžetu za Savsku banovinu i ne spominje regu- 
lacija Drave kod Varaždina, ako prem već godinama 
crad Varaždin traži hitne radove na Dravi da otkloni 
prodiranje vode prema gradu. Voda nadire na južnu 
obalu takom silom i odnaša tolike komplekse zemlji- 
šta da nas danas štiti samo još 40 m. šljunka od neka- 
dašnjeg starog dravskog korita. A ako nam voda od- 
nese i ovih 40 m. ■— a to se može dogoditi kod prve 
velike poplave — onda je severni dio grada Varaždi- 
na uništen, a uništeni će biti i državni mostovi stare 
Drave na cesti i željeznici, dočim će sada postojeći 
veliki kolni most i željeznički most preko Drave osta- 
ti na suhom. Sam g. Ministar eradevina kao rođeni 
Varaždinac tačno znade položaj i pogibelj i može mi 
dati svjedočanstvo da govorim srahotivu istinu. Izim 
toga su organi državnog Hidrotehničkog odeljenja, 
oruani Ministarstva saobraćaja i Gradsko načelstvo 
jednoglasno pretstavke uputili na Ministarstvo gra 
devina i opetovano konstatovali očajnu situaciju gra;- 
da Varaždina, pa s toga najenergičnije zahtevam da 
se u interesu grada i za spas milionskih državnih ob- 
jekata odmah pristupi onim radovima, koji će dalje 
nadiranje Drave kod Varaždina onemogućiti. Za ova- 
kovu stvar moraju se naći srestva, kad se mogu doga- 
đati milionski gubitci na raznim malverzacijama i dru 
gim luksuzima državne administracije. 

Isti očajni slučaj kao kod Varaždina postoji kod 
mesta Prelog u Medumurju, gde Drava kod većih po- 
plava znade najedanput po pet do deset jutara plodne 
zemlje odnijeti a ostalo zamuljiti i opustošiti tako da 
je inundacioni teren prema samomu mjestu Prelog 
naoredovao toliko da već ugrožava periferijske kuće. 
Doskora će naši dobri gospodari u tome mjestu do- 
spjeti na prosjački štap. Prelog zbog Drave osiroma- 
šuje i čeka svoj spas i sieurnost od ovosr budžeta. 

Revnosno sam tražio u budžetu Ministarstva izra- 
đevina neku stavku, koja bi sadržala rashode za ra- 
dove likovnih umetnika, za izradu javnih spomenika 
i tome slično, tim više š^o je Udruženje likovnih umet- 
nika već pok. Ministru Savkoviću dalo pretstavku, 
koi-i je do danas ostala bez odgovora. Tu stvar treba 
tako rešiti dn ukrasi ne idu na uš*rb naše narodne 
umetnosti. Mora, da se obezbedi naša umetnost i da 
se ohezbede naši umetnici, od kojih mnogi gladuju 
kraj sve svoje sposobnosti i talenta. 

Gospodo narodni poslanici, ja sam prostudirao 
i budžete pjedinih banovina, ali ne upuštajući se u 
daljnju kritiku pojedinih banovina, dozvolite mi da 
na kraju napomenem sledeće. Ako sam kritikovap ne- 
razmer rashoda Ministarstva građevina kao centrale 
u pogledu izdataka prema urađenom poslu na terenu, 
to mi ne zamerite, ako to isto učinim sa našom tako 
zvanom desetom banovinom, ili Uprcavom grada Beo- 
grada. 

Po ovome budžetu najbolje se vidi spasonosan 
rad ove Uprave: svi troškovi Uprave grada Beograda 
sadržani su u partijama od 601 —605 i tu je izložein: 
partija 601 — lične prinadležnosti, partija 602 — na- 
grade, partija 603 — putni i podvozni troškovi, partija 
604 upravni troškovi, svega 392.465 dinara. A  rad s« 
sastoji iz partije 605  i glasi:  redovno održavanje i 
opravka državnih zgrada — 14.000 dinara! To znači 
da za mjesečni rad, koji košta 1166 dinara mjesečno, 
i koji  rad  može svršiti svaki  obični kucepazitelj  ili 
hauzmajstor, uprava grada Beograda plaća 32.705 di- 
nara mjesečno. E, to je već uzorno gazdinstvo! Ja sam 
osvjedočen da lično gospodin Ministar ima  najbolju 
volju za rad i pomoć narodu, ali kako je Gospodin 
Ministar finansija ovako skučenim sredstvima oduzeo 
Gospodinu  Ministru građevina mogućnost da   i  naj- 
nužnijim potrebama može udovoljiti, dapače ni tamo 
gde su katastrofe predvidljive, ja izjavljujem  da ći: 
glasati protiv ovog budžeta. (Odobravanje i pljeska- 
nje na levici). 

Potpretsednik Karlo Kovačević: Reč ima narodni 
poslanik g. Spindler. (Glasovi: Nije ovde.) Reč ima 
narodni poslanik e. Milinko Milutinović. 

Милинко Мнлутиновић: Господо народни no- 
сланици, ja у генералној дебати нисам узимао реч 
зато што je бнло пријавлЈеио много гопорника, те 
овом приликом хоћу да се осврнем na једну ствап 
која иптересује нашег сел^ака. Господо. неоспо- 
ран je факат, да je ова Крал^евска влада и ова 
Народиа скупштипа највећу пажњу посветила^се- 
љаку, a истина je и то да наш сељак претставља 
80% целокупног нашег народа у држави Краљевн- 
ни Лугославији. И због тога ако je иама сељацм- 
ма рђаво, биће рђаво и држави, пошто се цео то- 
чак обрће око сељачког народа. 

Господо пароднн посланици, кад наш сељак 
нема, онда nehe имати ни држава, онда неће нма- 
тп im трговац, пи запатлија, неће нмати иико. Лд 
сам малочас казао да je Краљевска плада највећ\' 
пажњу посветила баш сељачком народу доноше- 
њем Закона o заштити земл^радиика и Уредбе 
чиме je олакшала могућност да сељак плаћа своје 
дугове. 

Али, господо, треба да видимо да лн може 
да плаћа дугове? Истина, казато je, да плаћа за 
12 годима дугове. Али, господо пародни посланн- 
ци, оваквом уредбом, каква je, ми сељачки народ 
бићемо осуђени да 12 година радимо за баике it 
за one којн имају новац. Господо пародни посла- 
ници, наши производи пали су испод нивоа н у. 
след пада цепа наших производа пећемо Моћн 
плаћати дугове и издржати овако како je ова v- 
редба домела. Истипа je, да морамо поштовати 
законе, и поттовати уредбе, али, господо, Reheuo 
MoliH издржати, јер и сама Крал>евска влада при- 
зиала je да je сел>ак правио дугове v времо im- 
флације, И сада се питамо, да ли можемо плаћл- 
ти дугове у времену дефлације? Значи ако буде- 
мо овако плаћали,   како je Уредбом донето, ондл 
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гмо ми осуђени да 12 годииа раднио за друге. Го- 
сподо народни посланици, какпе cv те иаше цеие 
сада^ Сто кила кукуруза 80 линара, 100 кила пше- 
чицс 100 дипара, једиа опца 50 динара, дедно пра- 
се Koie тежи до 10 кгр. 50 динара! Није само да 
ми треба дугове да плаћамо, него треба да под- 
ииримо свс иаше кућне потрсбе, и да дамо др- 
жави порез и прирез. Све што треба. као што ре- 
кох малочас, ми да подмиримо, трсба да избије- 
мо из земл.е мотиком и будаком. И кад ми има- 
мо све то да избијемо мотиком и будаком, на- 
стаје питанзе да ли ћемо ми до краја године моћи 
и успети да то зберемо? Сваки дан кад се нао- 
блачи иебо и загрми, гледамо горе и молимо се 
Богу да нам се не деси нешто. Ако нам се деси 
какво зло, ми смо осуђени да пропаднемо са на- 
IIIOM фамилијом. Не само што треба да платимо 
цржави порез и прирез, лсго и ми смо вал.да жив 
папод који треба да купи соли, шећера, raca, 
опанке да славимо нашу славу, да проводимо na- 
me обичаје. Ми немамо сваки дан биоскопс. упра- 
во спаке вечери, мн иемамо позоришта нити ишта 
дпуго Све uiTO треба за подмирен.е нашнх потре- 
ба ми то треба из земље да избијемо, са з-тојем 
и ča муком. Да би купили једно- кило шећера, го- 
сподо народни послагшци, ми треба да продамо 
18 na и 20 кнла кукуруза. Али, господо, ja сам 
малочас казао, ми кукуруз ne купимо иа улици ни 
иа земл^и готов, него треба доста знода, да то за- 
ралимо Да купимо једне опапке за нас. просте 
опанке треба да продамо 100 кила кукуруза, да 
купимо кило соли треба да продамо 4 кила куку- 
руза a да купимо кило raca, 12 кила кукуруза. A 
поред свега оног што нам je потребно за кућу и 
породииу, морамо да платнмо још и држави по- 
рез и прирез, и све то да избидемо из земл.е! 

Ja мислим да овде изнесем то, да би Краљев- 
ска влала требала да учини, да се за онолико, ко- 
1ико су наши производи пали, смање и дугови, 
ien ништа неће изгубити она.ј, ко.ји има у заводу 
новаца уложених. Ако он има данас 10.000 дина- 
ра ман,е, купиће три пута више робе, него што 
би опда купио за 10.000. У моме срезу знам шта 
се сада ради. Има људи, коди су имали 20.000 ди- 
nana'v банци. Ти ми кажу: господине посланиче, 
да нам сада даду и 10.000 од ових 20.000. добро 
би било Зашто оида да и Крал.евска влада не ои 
предузела мере, да се нађе пута и начина. да сс 
чоиесе једам закон, у колико су наше цене пале, 
да се у толико смаше и иаши дугови. 

To je, господо, што сам имао намеру да ка- 
жем у генералној буџетској дебати. Понављам 
опет, да ћемо поштовати закон, али не може наш 
сел>а'к да регулисава дугове, Јер неиа од чега. 
Кад ia немам' од чега, како ли he опа.ј, ко.ји нема 
одакле   да   узме гроша, иего  мора све да избије 
из земљ.е. 

Сад ћу да пре1)ем    на буџет г. Мннистра гра- 
t)eBHiia. 

Господо иародни посламици, ово де трећи бу- 
иет, који ми доиосимо. Ja сам и иа првом и na 
лругом буџету говорио, a и сада па трећем кажем, 
да cv путеви у моме Драгачевском срезу у врло 
рђавом стап.у.' Ja, господо, ne знам зашто су пу- 
тари Раније сам казао и опет кажем, да смо има- 
ли боље путеве онда, кад пије било путара. Нема- 
мо ни добрнх мостова, ни добрих пропуста, ни 
добрих   путева. Од плате коју путари примају у 

моме срезу за један месец, могао би се направнти 
пропуст na једпоме месту поред пута, другога Me- 
cena паправио бн се пропуст na другоме месту, a 
трећег и чствртог месеца паправила би се ћупри- 
ја na трећем и четвртом месту, тако, да бисмо 
имали и бол>е путеве, и болзе пропусте и ћуприје, 
кад ne би било путара. Код мепе народ отпорспо 
говори: зашто he путарп?! Нека се omi уклопс и 
пека се њихове плате употребе na изградњу мо- 
стова н пропуста. 

Ja сам казао, да je ово трећи буџет Мппистар- 
ства грађевипа. Прошле године ja сам се жалио 
исто тако са ове говорнице, n казао, да кроз nam 
срез протиче река Белица, и да je na тој реци Бе- 
лици мост потпупо расходован и апсолутпо пре- 
кипут саобраћај. 

И од прошле године сам тражно са one го- 
ворппце да се приступи изградљи моста na бано- 
винском путу другога реда na реци Белпци, n Ми- 
нистар мп je још тада обећао да he пастојати да 
се у томе циљу додели једпа гвоздепа копструк- 
ција. Ja овога пута nonono молим и^тражим од г. 
Министра грађевнпа да ми одговори да ли je сада 
вољап да пам додели гвоздерЈУ копструкиију зл 
подизање моста na реци Белицп, na бановинском 
путу другога реда код места звапог ,,Ђур1)Спе Ба- 
раке". Даље, господо народни посланици, пошто 
су укипуте Жупаније и заведепе бановипе и поппс 
je укинут обласпи одбор управо обласпа скупшти- 
na у Чачку, остало je пеколико гвоздепих коп- 
струкција за мостове, поред којих се палази ве- 
лики део вршалица, ветрењача, гвоздепих плуго- 
ва и других справа. Cne то и дап данас лежи na 
улици, на отвореном пол-.у у Чачку, и пропада, a 
парод у томе погледу оскудева. Ja бпх молпо г. 
Мипистра, да се позабави тим питањем и да се 
тај материјал пароду додели, пошто je on и доби- 
веп na рачуп ратпе оштете. 

To je BITO сам имао да кажем. Имајући пове- 
рење у Мипистра грађевина n надајући се, да he 
ми одговоритп na постављено пптап.е и да he 
ствариутоме поглелу боље ићи, изјављујем да hy 
гласати за буџет Мнппстарства грађевина. (Одо- 
бравање n пљескап.е). 

Potpretseđnik Karlo Kovačević: Ima reč narodni 
poslanik S. dr. Stjcpo Knežević. 

Dr. Stjepo Knežević: Gospodo, imao sam na- 
mjeru da uzmem riječ u debati o budžetu u načelu, 
ali sam odustao, smatrajući da je iz formalnih razloga 
mnogo bolje a sa taktičkih razloga korisnije i pode- 
snije da se potrebe moga sreza iznesu povodom disku- 
sije budžeta u pojedinostima i u prisustvu !,r. g. re- 
sornih ministara. Budući da je sada na dnevnom redu 
budžet Ministarstva građevina, biću slobodan da do- 
dirnem jedan predmet, koji može mnogo da koristi 
jednom kraju države, a dosledno tome i celoj državi. 

Kažem odmah da ne očekujem nikakvog nepo- 
srednog elekta od mojih napomena. To stoea što je 
U ovome stadiju svaka, izmena računsko? dela budže- 
ta i izene pojedinih budžetskih partija isključena, k 
s drusre strane udovoljenie svake naže potrebe novla- 
či sohom i novčane terete. r» to je sada nemoiniće. Al', 
rili moiih reči je. da se pri i/radivaniu narednog bu- 
džeta ili u granicama mogućnosti pri izvršenju ovosra 
budžeta povede računa o svemu onome, što može da 
koristi narodu, što može da nodiVne nie.gov politički, 
iii."T>v socijalni i niegov privredni boljitak. 

I! mome izbornom srezu je i poluostrvo Pelje.šac, 
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To je gospodo najveće poluostrvo пл Jadranskom 
primorju na teritoriji Zelske banovine: ima pet op- 
ština, ima mnogo varoši i bezbroj sela. Stanovništvo 
se bavi zemljoradnjom, a u glavnom produkcijom 
vina, koga proizvodi u količini od 1000 vagona go- 
dišnje. Što se tiče njihove političke svesti. Pelješani 
su i pod tuđinom uvek držali visoko nacionalnu za- 

stavu, a posle oslobođenja prigrliti su najsvesrdnije 
onu misao koja je našla izraza u recima: jedan Kralj 
iz slavne dinastije Karadordevića; jedan narod jugo- 
slovenski; jedna država — Jugoslavija. Tim patriot- 
skim osečanjima i toj ljubavi prema Kralju i dina- 
stiji oni su dali vidne oduške onda, kada su Nj V. 
Kralj i Kraljica poselili obližnji grad Kotor. 

Pa iako Pelješani imaju puno lepih svojstava i 
Pelješac ima mnoge prednosti kojima ga fc priroda 
obdarila, on ne može da ih iskoristi, a uzrok je je- 
dini tome što nema puteva. Celokupna veza sa tim 
lepim polnost ivom Pelješcom održava se mazgama 
kao u nekoj dalekoj brdskoj zemlji. Generalna trasa 
za put, generalni planovi odobreni su davno od Mini- 
starstva građevina, ali se radovi još ne izvržuju. S to- 
ga bih ja molio g. Ministra građevina da u interesu 
toga kraja, a i u interesu države jer će se time podići 
i poreska snaga toga naroda, uzme na um ovo pitanje 
i ima ga u vidu pri izvršenju ovoga budžeta. 

Još jednu molbu imao bih na g. Ministra. Tuže mi 
se često mnogi izbornici, a naročito iz Konavlja, da 
ih gone na kulučenje daleko od njihovih sela. Razume 
se dn to izaziva nezadovoljstvo, a s druge strane i 
trošak i dangubu. S toga bih bio slobodan zamoliti 
g. Ministra, a to je mislim interes i svih ostalih selja- 
ka, ne samo iz moga sreza, da dade upustva nadlež- 
nim organima do se to više nedogada. 

Dosledan mome glasu koji sam dao o budžetu U 
načelu glasaču i za ovaj budžet Ministarstva građe- 
vina. (Odobravanje i pljeskanje). 

Potpretsednik Karlo Kovačević: Ima reč g. Risto 
Dokić. (Glasovi; Nije tu). Ima reč g. Miljan Radonjić. 

Мпљан Радоњнћ: Господо народни послами- 
uii, говорити 0 rpaheimiicKoj полнтицн опога Ми- 
нистарства. у данашње доба, када пидимо да у 
буџету који je пред мама, нема скоро ништа пред- 
nnheno, сем иетто мало, na и то je недовоЛ)НО за 
издржавање постојећих објеката; гопорити o ка- 
квим техничким плановима и предрадњама које 
би трсбале да буду, то mije дапас предмет name 
дискусије, пошто су таква питаља и радње у над- 
лежности Мниистарстиа грађевина, бановина и о- 
сталих радњи техничких и стручних одељеи,а, na 
ћу се стога оспрпутп, господо, само na грађепип- 
ску политику која се je обавл^ала и обавља из кре- 
дита за јавне радове и овом ћу приликом мало 
осенчити извесне прјавце и линије помоћу којих би 
требало да се маши крајепи пежу са глаиппм еко- 
номским цептрима. 

Господо, вама je добро позпат географскн поло- 
жај Зетске бановине као и то, да je Зетска баиоппма 
no простору депети део целе наше држапе. Ha том 
пеликом простору од 40.000 кп. км. иема. господо, 
ни железничког ни водеиог саобраћаја, те смо тако 
упућени ла се за cne потребе онога краја служн- 
мо колским путевима. Кад сам поменуо и питап.с 
железннце и саобраћаја уопште, na се сетмм и 
прелнстам, колико je за ових 15 година утрошено 
no буџетима, од ратпе штете, од репарација, из 
зајмова спољних и унутрашњих и другнх кредита 
редоппих и ванредних    просто,   господо, да'вам 

искрено кажем ne као опозиционар, већ као до- 
бронамеран човек, да ме то донста заболи. Ко- 
лико je небриге ту било да се за оне крајеве у по- 
гледу саобраћаја mije апсолутно ништа учипило. 
Да се, господо, осврнемо око себе и погледамо 
мало напред, na видимо шта се све збива. плаши- 
Tii се je да ne наступи моменат као што je био 
onaj пз 1914 и 1915 годиие, алн, господо, рекох 
да ми ne замернте na onoj истини, јер сам ју ре- 
као у најбол.ој намери, a никако с пикаквим дру- 
гнм смером. 

Kao што сам напред рекао да хоћу питање пра- 
ваца да осенчпм ne тим да дам сугестију него 
опако' да се Министар гра1)евина сети да се o то- 
ме говорило у његовом присуству. Ми смо, го- 
сподо, отсечепи од свих иаших neliHX и богатијих 
скопомских центара, na како пема ннкаквог из- 
гледа mi могућности да ћемо се брзо везати за 
ове центре погодшш саобраћајним сретствима, то 
je једипи излаз и иачип да се вежемо путевима, 
тако да би се и тим начином томе крају олакшале 
економске прнлике, алн и у добу бољег проспери- 
тета и кад je било napa и кад се могло лакше у- 
чинити, mije се ништа учинило, na cvMibaM да се 
то сада може и "учинити, сматрао бих да je то 
млаћење празне сламе, говорити само ради публи- 
ке да публика чује, где се траже милнјонске суме 
за путеве, a којих ми, господо, немамо. Правци 
које сам upe помепуо билн бп једап од Никшића 
преко Шавкика до Плевал.а, други долином Лима 
до Пријепол.а, a трећи од Берана до Иовог Па- 
зара. 

Успоставом ових веза донекле би ако и слабо 
био замењен железпнчки саобраћај. Ja зиам да 
Министарство грађевина води o овоме рачуна и 
да није дало забораву оно питање, na се надам да 
he кад буду боље прилике то узети у обзир. 

Сада да се оаврнем na локалну грађевинску 
политику кад нисмо имали могуКности да се по- 
3a6aBiii\io већпм градњама, које on имале аол>11 и 
јачи ефекат, ми смо приступили малом крпарешу 
иградње путева у општинама и срезовнма. To mi- 
je штетан пооао, то je напротнв добар nocao, јер 
народ ради код своје куће и ту зарадн парче хле 
ба са своје куће. 

Специјалпо за Зетску бановину програм ова- 
квог рада je добар. Taj програм радова за Зетску 
бановину утврђен je бпо jom 1927/1928 годинс, кад 
je постојала обласпа скупштина и обласпи одоор 
којп су jom опда овај програм утврдилп. Када су 
обласна скупштина и обласпи одбор престали да 
постоје, опда су цео тај елаборат предали Бапо- 
вини ii то ca пуно плапопа н техиичких пред- 
радња. Тадапш)!! Бап зетске бановине г. Смил>а< 
inih прихватајући тај опсежни програм н прпма- 
jvhii га у падлежпост рекао je: Па шта ћемо са 
толнком мрежом пзградње путева, кад немамо 
napa. Овај програм Зетска бановипа je прихвати* 
ла у целости и љега почсла проводитн, што je 
добро учнпила. Али за изградп.у овога програма 
треба имати napa, тто наша Баповина од прихо- 
да које купи од парода ne може имати. Држава 
доделзује неку дотацију, али често пута само на 
папиру, јер ни држава ne може да прикупи оне 
приходе који су joj потребпи. Због тога сс често 
дешава да се путевн раде, да ne кажем бесплатно, 
али скоро тако, као што je био случај прошле је- 
сени и лета. Датн су били пеки мали кредити за 
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изградшу ових путепа. Уз- овај кредит одређено 
je било да се и кулуци,, државни, бановински оп- 
иггииски одраде, као и да се одради лањско жито 
које je народу дато. Радопи v ономе камељару ни- 
јесуто исто mro и радови у.пољима или равница- 
ма, где се ради лопатом и мотиком, већ док код 
пас мацом, ма.^ем и пијуком, тс се због тога ку- 
лук тешко тамо може иокористити. Ако узмете у 
рачуи ту малу помоћ која се у новцу даје, ona je, 
господо, толпко мала, да ono што преостане тех- 
ипчком и надзорном особљу, немају скоро иишта 
да радпици   добију. 

Да вам пружим један пример, ако једна оп- 
штина као UITO има код нас таквих, има 1000—1500 
бирача и .људи способних за рад, онда пидите ко- 
лико би они имали да поделе када се обрачупају 
спи оии који полажу право да буду плаћени пре 
радника. Taj радник je узет да ради кулук и да 
одради лан^ско жито, a без да добије у готовом 
исто. оида можете замислити с каквом пол>ом pa- 
ди. Ja сам, господо, одмах у почетку тпрдно да 
je програм добар, али шта нам све то може помо- 
tiH, кад ми немамо napa за извршење и.егопо, то 
je само прича a пикако позитнван рад. Овде, го- 
сподо, у опоме Дому a и у Сенату пала je изјава 
бившег Претссдпика владе коју je јавност донела, 
a такпу je једну изјаву дао и г. Министар гра- 
i.eiinna, како je парод тамо задовољан. како ради 
и зара})ује u само UITO нису казалн да тамо тече 
мед и млеко. Ja, господо, мислим, да cv те изјаве 
могле потпуно да изостану. A ево зашто: Ако су 
тиме хтели да докажу да народ има зараде, онда 
cv они погрешнли, јер то није био случај, ако су 
опет хтели да постигну какав политичкн ефекат. 
они су и ту подбацили, јер се ефекат није по- 
стигао, nch се постигло сасвим обратио, што he се 
сада најбол^е показати када немамо сретстава да 
те радопе продужимо, што ће народ од пас с пра- 
пом тржити. 

Господо, иије то изјавио nm Марко ии Јанко, 
већ су то изјавили меродавни фактори. A кад се 
оваква изјава стави пред вас, вп господо мислите 
ла je тамо добро, a ja мислим да je то грешка и no 
тешка, јер ice на таквим нзјавама заснива полнтика 
Кргљевске владе, a марод зна како ie тамо пл нз- 

дамо смешпи, ми који треба да браннмо ту и 
тгеквп/ поЈГИтпику. 

Господо, као mro сам рекао, јединн je саобра- 
haj код irac колски путеви, и јелиига превозио сре- 
ство то су аутомобили. Ла би замолио г. мшиистра 
rpahcmiiin да у Влади поклани пажњу оинм сао- 
'■ :ili;iiuiHM средствима. 

He   молим нити тражим да се то чини делн 
мичмо или  да се чини коме копцесија, већ то тра 
жим да се  примспи према целокупном саобраћају, 
према  и.1нховом послу. 

Гогподо, плаапти аугомобила и аутомобусл 
код нас све1 je то снроматиан свет. Има власника 
аутомобила који једним својим аутомобилом из- 
цржава много бројпу фамнлију, који немају ништа 
лп\тп. AKO има иокога да повезу, од Подгормие до 
11('тип,а и то два пута неделлто, mm и зараде Иеки 
липап. ииаче crp'aaa к»о нико његов. Нема ни 1ед- 

a пгофера код нас ни власетнка аутомобила којн 
i'Hie залужеи до грла. Јер свакп од и.их има ла 
плаћа пре свега аутомобил, кога je узсо на отпла- 
ту. потом велике таксе, нарочито сала no овом HO- 
ROM зак^ону o таксама, na затии таксу за путарину, 

и ne верујем да пма иједиог шофера, када сс сое 
ово скупн, којн није обавезап мсссчпо плаћати, 
иајмање no 10.000 динара. Они ове дажбине ne 
могу платити и држава иема рачуна да овим .i.v 
дима одузима аугомобиле, mero пре би имало pa- 
ЧЈТна да их помотие, како би могли нздржати нз 
OBioj тешкој крпзи, a то би се мсгло учинити гако, 
када би им се опростила такса од путарине и ове 
друге које i!x терсте. 

Аутомобнлск^и саобраћај иије код нак: иикакав 
луксуз, већ једнпо средство за превоз 'И путовање, 
na према шме џржава би требала да се побрине и 
»ађе средстава да имое помогае, a me поред аста- 
'or да nvahaMo бешзта од 9—12 динара литар, док 
je он у Бсогралу спега 4 дин. Овде би се могао и 
требао учиипти изузетак, јер ми господо немамо 
иикаквог другог саобраћаја, сем путева ии превоз- 
них срелстар.л сем аггомобила. Ja вас господо уве- 
равам кад би овакво стач.е као што je код иас у 
Зетској баиовини било v Љубллани, Загребу нли 
Беогрзду, да би сс то за 24 сата решило и урелило. 

Ja сам желео да ггрогсхворим неколико речи, 
мада je време од 6 мипута кратко, алн и да пије, 
не би се имало Бог зна шта више no опоме буџе- 
ту да каже, o чему сам у почетку свога говора на- 
гласио. При крају замолићу г. Мппистпл граНеви- 
на, да овим мојим напоменама поклони пажњу, a 
ja га уверавам да hy му noMoiin колико му буде 
ОД прилнке потрсбиа моја помоћ n моја сарадња 
n сада a вероватпо и до годипе ако се будемо за- 
једпо нашли у опом дому. (Одобравање и пље- 
скање). 

Потпрстседппк Карло Ковачевић: Има реч г. 
Ђуро Mapian. 

Ђуро Марјаи: Господо народни посланици! Ja 
сам један од 'шгих који ire досађује својим поворп- 
ма.И данас кад сам узео реч, нећу говорити уоби- 
чајеним стплом пего мало друкчије. И говорићу 
у пме ОНИХ малих, пиштих, ако хрћете бесправпих. 
Hcliv вам говорнти као што je гопорио Христос у 
у малнм причама, пего hy говоритп као мали ва- 
ма моћнима. 

Ja hy битн слободан да паведем овај случај. 
Има једна млада учитељица која je удата за једног 
старог пепзиопера судију у једном месту мога 
среза. Кад се посвадила са својим мужем и дошлл 
у школу, та je учител.пца истукла једпо девојче 
нз III разреда ocnonne школе тако жестоко, да je 
ово од њених батина пало у агонију. Кад je дошло 
к себи, учителЈИца je натерала то дете да почистм 
то nno je учипило у агопији. Срескп љечник je 
констатовао... 

Потпрстседипк Карло Ковачеви!!: Господине 
посланиче, није na дневном реду буџет Министар- 
ства просвете. 

Ђуро Марја« (паставл.а): Љечник ic копсп- 
товао 13 тешких озледа и та учитељица била ie 
због тога кажњена са једпим даном затвора n 50 
динара глобе од падлежпога суда. Ha уток мајке 
детиње, т. ј. кад се ona жалила збрг овс пр^вели- 
ке осуде и v своме утоку павела да je учитељица 
крвнички истукла то дете, мати je кажи.епа због 
тога израза са 15 дана затвора и са 500 дипара 
глобе. Овај пример показује најбол.е трагичан 
полпжај оних који нису кадри да се бпапе. 

Друга iie моја прича бити оваква: Кад сам no- 
лазио у Парламенат дошао ми je један сел.ак KO- 
JU je имао   у једној бапцн   у Загребу уложених 
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200.000 динара које je крнаво стекао v американ- 
ским јамама. Њему je жена била тешко оболела 
и требало му je пешто новаца, да може да превс- 
зе своју жену у Загреб у болннцу. Кад сам ja im- 
тервенисао у баици, речепо ми je код Прве хриат- 
ске штедионице, то ми je рекао г. поддиректор: 
„na вн се крнви што сте доиелн овакав закон!" 
Овога пута iieliy да спомнњем колнку господа у 
тој баици имају плату и да ова банка сав приход 
moj троши na mare ОВИХ чииовника, али hy рећн 
само то да и то лепо илуструје неуредпост, иећу 
да кажем апсурдиост, прилика у којима живимо. 

Осврнућу се овом прнликом на политички мо- 
рал, na hy казати ово: Многи говори пашнх другова 
иосе карактер егоизма, самохсивости. Mu много го- 
поримо f) cBojiiM приликама без обзира на опште 
стварн. Ha пример г. Перко, члап опозпцнје, кри- 
тпковао je буџет Мипистарства грађевина, na je 
казао да су мизерне цифре у буџету за 1934/35. 
Опозицнја je то такође, чини мн се казала, да су 
мизерпе цифре и за војску, које су ушле у ово- 
годишњи буџет. A међутим у генералноЈ дебати 
су се изражавали o преоптерећености нашега се- 
л>ака, namera трговца и других порескпх обвезии- 
ка, ne рачунајући с тим да he последпца тога бити 
мале и мизерне цпфре за поједппе ресоре. To сам 
имао да кажем na примедбу г. Перка. 

Потреба да се нашп пезапослепи радници, — 
за које се мисли да nx има више од 300.000 у др- 
жавн, запосле, je акутпа. Посао кога смо ми .ктс 
обављали био je расцепкан, a ja ее бојим да he 
n noiiii јавпп радови, који су предвп1)епи у току 
ове годпне, бптп расцепкани и да nehe бптн ка- 
дри упослити радника, коди тешко и жељно иш- 
чекује ту запослепост. Ja сам, мишљења, да ne 
треба предузимати такве радове no поједчппм 
срезовима пего би требало за one своге, које iie 
се намакнути за јавне радове, предузети један оз- 
бпл>ап nocao, где бп снакп onaj, који хоће да радп, 
могао бити запослеп. 

Hehy да вам спомињем, a ja знам позитивно 
да ви сви то добро зпате, да авет беспослнце npe- 
ти пашем малом и сптпом човеку. Зато свакп 
onaj који гражи рада n хоће да ради, мора упа- 
пред да зпа где he да буде запослеп. 

Ja hy, господо, овом прилпком бнти слобо- 
дап да истакнем и овај момепат. Радпику треба 
повпсптп падпицу до такве виснпе да може човек 
да радп с вољом. He може радптц радник с вол>ом 
ако има 20 динара дпевпице. Ако се узме у обзир 
да за ових 20 дппара мора да плати стап. храпу, 
таксе за окружне благајне и т. д., уверен сам да 
такав радник ne сме да помисли да купи за себе 
једпо лепше одело, илп да купи измучеп пакоп 
рада једпу чашу випа нли цигарете. 

Потребпо je да се подпгпе стапдард жинота 
iiainer радника и тиме OMoryhH и повећа iberoBa 
потрошачка снага. Кад се подпгпе потрошачка 
снага радпика, тада he n трговци и сви они који 
ишчекују за својпм тезгама муттерије, бити cpeh- 
пији n лакше плahaти државпе, бановинске n on- 
штинске порезе. 

Овом приликом, господо, да вам папомепем 
и овај момепт: пма фирми na папшм пругама које 
уједно и спабдевају раднике са жпвотпим намир- 
ницама, али с тнм да ее радник само код њих мо- 
pa да служи и те су животне намирнице без коп- 
курепције у погледу цепе. To значи да у таквим 

прнликама радппк пла}1а маспе своте за животне 
намирнице и тим још лакше потрошп onai cnrnn 
капиталић што ra je зарадио. 

Господо, ja мислим да би се морали обављаги 
послови ширег зпачаја и таквог карактера, којп 
би се сами собом кроз једпо време могли рептп- 
рати. Ha пример, сви ми знамо велнчапствеиост и 
лепоту слапова na Плитвичким језерпма и ja ми- 
слим да вп сви зпате такође и величанственост 
слапова na рецн Гацкој. Још пре рата хтело je је- 
дно француско друштао да предузме послове око 
оснивања електрпчпе цептрале na Гацкој с наме- 
ром да електричном струјом осветли CBV Лику. 
Ja мислим, да би такви послови песумп>иво били 
рептабплпп, да би се nain радник n паш сељак 
тпме запослио a учипилп би смо :Једпо дело, учи- 
пили бисмо једап nocao, којн бп био од монумен- 
талпе вредпости. 

Овом пркликрм нека ми буде слободно да и- 
стакпем потребу турпстпчкпх путева који би no- 
дили из нашег Прпморја до Плитвичких  Језсра. 

Једпа цеста која бн водила пз Нрчквепице у 
којој се како сви зпате налазп једно светско морско 
купатило од великог значаја ne само no nam крај 
пего и no чптаву дпжаву — до Језсра пајкра- 
IIIIM путем, бнла бп апсолутпо потрсбпп. Најкра- 
hnM путем због тога што би мпогп и миоги гост 
кад je Beli у Цриквеници у купатилу, преузео n 
ту дужност, ла види један од највеличанственијих 
крајева na свету. 

Ja мислим да свакп onaj којп видн једанпут та 
Плитвпчка језера, доби11е вол>у да опет Aohe она- 
мо и na годину, да види колпко je човек ситан да 
впди колико cv ситни човечији плапови прсмп ne- 
лпчапствепостп n велел.епију Божијих творевипа 
Једам такав пут, који бп водио директно из тих 
наших крајева na Приморје, био би потребаи и pa- 
ди тога, niTO бп onn трговци n хотелијери у тим 
крајевпма Приморја, који дочекују путнике, мо- 
гли дочекпватп госте с јефтиппјпм цепама, a то 
значи да би се број туриста и посетиоца знатпо 
noBehao. Ми сви знамо да су цене v тим местима 
доста велпке, a овим пачнпом што бп сељак Mo- 
rao да ппевозп cnoje жпвотпе помирпнце v Прц- 
морје најкраћим путем, животне намирнице се- 
љачке би појсфтппиле. 

Нска мп, госполо буде слободпо овом прп- 
ликом да напоменем јсдпо моје мишљеше, како 
бп дошли до нужног капптала. Ja се придружујем 
мишљењу свих оппх говорника, који cv v TOKV 
ome буиетске дсбате предлагали, да се опорсл\1\- 
опи који поседују капитал. To би се могло опопе- 
зовати na тај начин што бп се банкноте једиом на- 
релбом морале прежпгосатп тако, да бп сав скпи- 
вени повац морао usahn na јавпост. ,1a мпслим овде, 
кад говоримо o богатим људима, ла се не налази 
новац само у оппх богаташа који су видни свима 
пего да ce палазп тај повац n код наших сељака 
који су зналн зарађиватп и сакрити тај повац. Ja 
судим да великп капитал лежи скривсп и код на- 
ших сел>ака. 

Господо, предговорппк je говорио пешто o а- 
утобуспма и ja бих само додао овде још ово. Л- 
утобуси би требало да пређу у државне руке. To 
je једпо рентабилно предузеће, које доноси лепу 
корист n та корпст треба дође у државне касе n 
да ce пзбегпе 6orahen>e поједппаца. 

,1a овом    приликом могу   да истакнем joni n 
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ову иотребу. Било би ми мило да Министарсгво 
грађевина изда једаи плаи, ко.ји би био обвезан за 
грађење кућа наших сељака. Иаши сељаци и сада 
праве куће no неким старим плаповима, крји су 
несавремени. Станови sa фамилију и стаје су под 
истим кровом. To je несавремено и пехигијеиски. 
Ja мисли.м ла би требало да се изда ne један плап 
него два и три плана, један који би био, за најси- 
[ИЈмашније слојеведругн за имућне, a трећи за 
најимућније сељаке и да се избегну овакви случа- 
јеви који су нехигијенски и несавремени. 

Још лепо молим господипа Министра грађе- 
вииа да нађе једиу своту из предвиђеног буџета у 
циљу да се подигну мостови у огулинскрм и вр- 
бовском срезу у Горском Котару, које je мостове 
порушила лањске године бу.јица. Ти мостови су 
апсолутно потребпи и њихова изградња ne трпи 
одлагаша. Пошто ja имам пуно поверења и no- 
штовања у претставнике Крал.евске Владе. то из- 
јављујем да ћу гласати за предложени буџет Ми- 
нистарства   грађевина. (Одобравање и пл>ескање). 

Потпретседиик Карло Ковачевић: Реч има па- 
родии  посланик г. Јевтимије Поповић. 

Јевтимије IIOIIOBHII: Гостшдо народнн посла- 
)1ици. Када човек погледа предлог буџета Мшии- 
старства грађешна, a нарочито позиције за одр- 
жавање и изградњу путева, видеће дасу тамо пред 
Mil-.ene и сувише незнатне суме, које ine могу да 
задовол>е ии најосиошије потребе мше земље. Ja 
сматрам, ролодо, да je no нелика ппгрешка, јер 
.Vo.'pa саобраћајна средства први су и најглавнији 
услов за економско, привредшо и културно развн- 
јање, тим пре, што постојн велика потреба за из- 
тадп.у путева, пошто иа жалост ми имамо и чи- 
гавих срезова који шемају ни један колски пут 
нити ма какво друго саобраћајно средство. Један 
од тих и таквих срезова јосте и срез поречкн у 
вардарској баиошши, кога имам част да предстпа- 

1-ам у овоме до.му. 
Миоги од господе колега предроворвика пле- 

дирале су м тражили разне дрокавне инсштуције 
и њихово подизање у њиховим срезовнма. Л ja 
се обраћам на гооподина Министра грађавина са 
молбом да се у момс срезу изради један колски 
пут: Јужии  Брод — долином реке Треске за Скоп- 
ЛјС. 

Ja .MHC.niM, господо, када се узме у оцоиу да 
да ли Je важније ово моје тражеље или тражеп.с 

нх г. г. иародаих послашнка, што сам мало upe 
изнео, мислим, да je овакако преча изград11>а овога 
itvra, јер je то битни услов за живот и опстаиак 
једиог' целог среза, док су ово остале потребе ко.јс 
cv изнели г. г. предговоршици другостепеие важ- 
нрспи и, треба да до1)у тек пошто се подмире ове 
важкије потребе као што je потрсба коју сам нзнео 
ja. Далеко сам од помисли да негирам важност no- 
греба коje су изнели неки од г. г. колега. Само сам 
vreo да овим учипим једпо упоређем.е o прешности 
њиховог и мога чражсњл, a иначе ja иемам иишта 
цротиву !ниховог тражења. 

Ja сам у току прошле буџетске днскусије гово- 
рио no истом питању и молио да се приступи из- 
градн>и овога пута, пошто je то животиа потреба 
овога кра ja, тим пре што je ои једап од најсиромага- 
пијих крпјсиа у Јужиој Србији, алн зато н најза- 
служкијих, јер je у борби за ослобођење и нацио- 
нално уједии.еп.е играо na југу једио од иајваж- 
HHJ'HK улога и принео на олтар слободе велики број 

својих сннова. Па се свакако нада да може Очеки- 
вати од своје државе да му стави најпотребнида 
средства за живот, као mro je то учинила и за све 
остале крајеве у држави. 

Па како no овоме захтеву mije до данас ниииа 
урађено, ja понова апелујем на Господина Мини- 
стра грађевина и Кј^ал.евску владу н молим да се 
IHTO upe приступи трасирању и изградњи.овога ny- 
та, н да се na тај иачнп поречки срез веже за еко- 
номски и културни центар Јужне Србије — за 
Скопл^е, и да му се тиме да могућност за жпвот. 
Овај би пут, господо, био ne само од користи сре- 
зу поречком, већ би он био и најкраћа веза између 
Скопља и Кичева, Скопл.а и Охрида и Скопља и Де- 
бра, a имао би n то преимућсгво, mro никада не 
би могао na ibeMy саобраћај да се прекине услед 
временских непогода, јер долином реке Треске где 
би тај пут пролазно, пикако спег зими не може да 
опстане, док сада пут који пде од Скпчл.а преко 
планине Буковина, зими je готово стално завејап м 
непролазаи тако да Кичево, Охрид, Струга и Де- 
бар no неколико дапа ne могу nn пошту да добију 

Народ Поречког среза, г. Министре, овај пуг 
очекује као озсбао сунце, јер једиии спас за no- 
бољшање свога економског сгања види у томе. Ja 
се надам да ћете се ови.м питањем позабавитм и 
урадити да се удовол^и овој молби. Гласаћу за бу- 
џет. (Одобраоање и пљаскаи.е). 

Потпретседиик Карло Ковачеви!!: Има реч 
г. Душан Иванчевић. 

Душан Иванчевић; Господо народни послани- 
ци. У ресору Мпнисгарства грађевина епадају n во- 
доградње, које код бапскпх управа изводе технич- 
ка одељења. Питап.е mijalie воде за парод јесте јед- 
но велнко пптач.е, јер вода спада у пајживотпнје 
потребе парода, и 0 томе питању трсба да раз.мп- 
слпмо како може да се peum mro upe, како би се та 
велика пародпа потреба задоволтла у mro краћем 
времену, и у mro већем обиму. Питање воде за ini- 
he парода јест пајвећи проблем који namer сељака 
мучи. У летње доба он тешко долази до пијаче во- 
де, то му миого времена 'одузима, силно дапгуби и 
мпого ттете има. Зато, поред осталих питања, 
поред питања прехране и питање воде je нај- 
круиније питање, и ja мислим, да питап>е воде до- 
лази готово на прво место, јер много je више го- 
дина када сељак трпи у оскудици na води, него 
што их je, када сел)ак трпи у оскудици na храпи. 

Водоград11)е којс су ло сада пзводпле бапске 
управе, извођене су no једпом систему који бн мо- 
рао да се промепи. Једпе водаградње пзводпле су 
бапске управе преко техпнчкпх одел.еп.а, a лруге 
водоградјне изводио je Хигијепски запод преко до- 
мова пародног здравља. Водоградње које су нзво- 
дпли домовн пародпог здрапл.а рађе«и су врло со- 
лидпо и хигијепски одличио уређени. Али та су pa- 
довн врло скупи, и пошто су овакви објсктп за це- 
ло село, они су великог обима. Ови велими објекти 
имају ту ману, да се не примичу близу села, него су 
појсдпним деловима села ппак доста да.чско. Ову 
мшу нмају велнки објекти нарочито у платшским 
крајсвима, где су села раттркана и чипе засебпе за- 
сеоке, гта су тп засеоцп од п.их и сувнте удал.епп. 
OCIIM тога ni објекти, које Хигијенски завод нзво- 
ди, a које делимице пзводи н Техличко одсл>еп.е, 
скупп су ради свога посебног уређаја, који je зби- 

.i.;i првокласап, и ради тога, mro за те објекте, који 
се праве за цело село, парод доприноси сразмерно 
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мало no.Moliii. Народ схвата ствар тако, да je дуж- 
troci државе и бановине да оне то сврше, и затосаа 
терет пада на бановине и државу, a сељак доприно- 
cm малу помоћ. Међутим кад би се узео други мс- 
тод рада, кад би сс место пеликих објската прави- 
ли мали објекти, онда би се постогло то да би сс- 
љак са своје страие давао мпого веће помоћи и до- 
upmioce, јер кад б» се правиле такве маи.е водо- 
градње, за сваки заселак, сељак би ocehao вишеин- 
тереса за рад ових објеката, зато што су му бли- 
жи. Јачи je осећај својнне него кад je објекат за 
цсло 'село, које je тешко сложнти да учествује у 
иодизап.у тих објеката. Ови мали објскти имали би 
пред великим ту предност, да би они бановину и 
државу релативно стајали мање трошка, иего што 
коштају велини, a сел>ак бн бно задо©ољ«ији ради 
тога, што би воду нмао ближе куће. 

Ilirniii.e je: Како да се мали објекти изводе? Ja 
сам отоме размишљао и износио ту мисао предсе- 
л>аке и опи су ту идеју свуда прихватали са одуше- 
вљењем. Сељаци су епремни да сами раде мале об- 
јекте, a од бановине траже само помоћ за експло- 
знв и за материјал, који се купује, и стручне рад- 
нике, који би рад надзиравалм тако, да и тн мали 
објекти буду хтијенски уређени, и ако ne прво- 
класно, као што су uspaljenu радови хигијенског 
завода, a ono барвм толико, колико je за данашње 
прилике могуће. Са rpaijen.e.M тих малих објеката 
постигли бп то, да бн у једном селу, место једног 
великог објекта, бнла два-три и четири мања, са 
можда мап.е трошка, за све њнх скупа него што би 
коштао један велими објекат. Оваквим начином ре- 
шило би се питап.е mijaii.e иоде за народ иного npe 
п брже иего mro се решава сада. Народ бн давао 
већи доирпиос код тах радова, a што je врло важ- 
ио, он бп, дајући свој допринос, већма цениб и опу 
uoMoli коју му дпјг бановина и држава. 

Још једпа важна ствар je и у томе да би овакве 
објекте, којн бп се изграђивали у засеоцима, народ 
бол>е ценпо n чувао, јер бп имао више осећања да 
je то његово, пего што je случај код великих обје- 
ката за цело село. 

Кад се товори o IIOMOIIH пароду ca јавним pa- 
довима, сувпше се, мпслнм, истнче то, како треба 
затослити беспослене и како се тој помоћи даје ка- 
рактер маггеријалиог пбмагања народа. Мнопг na- 
um друговц и Уредбу o јавним радовима тумаче 
тако, као да joj je главнн задатак помагање пеза- 
посленпх и давањв народу зараде. Ja међутим, 
смаграм, да je то тумачење погрешно. Кад би ми 
хтелн такав циљ постићи, мораљи би имати na pa- 
сполагању огромна -средства, да запослимо пеза- 
послене и свима дадпемо помоћи колико им треба. 
Међутим, ради се o томе, да се у некоме крају, KO- 
JU je културно заостао,'посвршавају хитни радови, 
којц су гоме народу потребни и за свршавање тнх 
мппнх радова тражи се помоћ у опоме, што бч 
сел>ак морао да плати и купи. Кад се радн o сврша- 
вању некога рада у селима, који je њима преко no- 
требап, тиме се њима даје најбоља помоћ, за којом 
треба да се пде. Ако народ н неће код тога рада 
бог зна што зарадптн и одужити се, он ће ссбп жп- 
вот олакшати иза те године, кад ie имао неку малу 
зараду од рада, којп je iberonoM селу потребап Он 
ће имати да допрппесе и жртве, али зато he идућих 
прднна оссћатп колико му ie живот лакши него 
што je раније био. Ако неко село има 10—15 км до 

воде, ono се у летње доба много мучи и мпого жр- 
твује материјалпо и страдава и здравствено. Ако 
се томе селу помогпе да изради ceon једап илп Hu- 
me објеката, који he му дати довољпо питке иоде 
иреко лета, те годиие кад je народ радио имао je 
да се жртвује u мучи, али зато можда за 100 ид\ - 
ћих година има решепо питаље воде за своје село. 
Сто. годипа му се живот олакшава зато, што се у 
једној годиин мало внше помучи радећи посао за 
KOJU je добпо помоћ од државе или баиовине. Зато 
MU треба да истичемо тај цпљ u код Уреда за јав- 
не радове u код свршавап.а јавпих радова. Huje то 
главно давати иезапослеиим рада u давати сељаку 
зараде, него помагаги нашега селнака да свршп 
onaj uocao који he му у буду11с олакшавати живот 
у маггеријалном u здјравственом погледу. 

Да се ова ствар може боље да схвати и да се 
радовн са већим успехом   свршавају,   потребио je 
народ   васиитати у томе смислу и у томе    правцх-, 
Потребно je у томе смислу васпитавати народ не са- 
мо једпога среза или баповппе, пего целе државе. 
Ту je иотребпа сарадња свих nac скупа, a norpe&ia 
je u сарадња Миииетарства грађевина u колико то 
спада у њепшу падлежност да у томе правцу даје 
директиве банским управама, да uo тим директи- 
вама u mM принципима постуиају иа евоји.м тери- 
торијама. Тако, na пример, када се ради o изради 
иеког сеоског пута,  опда je врло потребно да сељак 
доприиејСе томе раду што више може, јер тај рад не 
свршава држава за себе ии баиовииа за себе. On je 
иотребан самом селу. Када се пут уреди, село и.ма 
велику олакишцу у своме    животу u када оно за 
том олакшицом иде, онда оно треба и да учини из- 
весне жртве за ono за чим тежи.   Зато би требало 
код usnoljeiba оваковпх јавних радова да  се баи- 
ским управама даду што Behe олакшице н што Beha 
пезаишспост    од    закона којп отежавају    овакову 
слободу рада на извођењу    државиих и бановин- 
скпх послова. Ha пример,   када се радп један пут, 
онда бп могло да сс пустп народу на вољу да on 
узима читаве деоппце тога пута у акорд. Када се 
ради на акорд, сељак ради и јефтиније и  радије 
непо na надницу, јер има то задовол>ство да има 
једну деоппцу одмерену, коју je погодио са инжи- 
п.ером no пзвеспој цеки и ои то радп како доспе- 
ва, било ујутро рано или увече касно. Када ои тај 
посао cupnin, добиће суму    коју je погодио за ту 
деопицу, бпло да je радио сам бпло   да je раднла 
г|)упа сељака. Ову слободу треба дати npu извође- 
n.v јавних радова, како бп се и народу дала нека 
помоћ за којом се иде,    алп    како бп се и радовц 
свршилп што боље n успешппје, увек се руконоде- 
lm цпл.ем, да се са noMohn, која се даје, постигне 
максимум успеха. Разуме се, да за свршавање ова- 
ких радова, поред директнва Министарства rpal)e- 
впиа и поред сарадње пародпих посланика и сста- 
лих народних преставника, треба да су и чшгов- 
ппци у банским управама na своме месту, да нмају 
разумевања за тај u такаи рад. Са овога мвста, као 
послаппк нз Савске бапонипо, желим да изјавим ла 
смо ми у Савској баповппп са чиновништвом Тех- 
ничког одел.ења бапскс управе потпуно задовол." 
пи, јер то чинооништво вапредпо лепо своје пос IO- 
ве 'свршава, a за овакво стање имамо иајвише да 
захвалнмо начелнику техппчког одељења, који  je 
господнн отмепог попашаи.а, зпа свој посао, велики 
je радпик, завео je ред и рад у свима падлсштиима 
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од највишег до иајинжег места тако, да се свуда 
ocha да влада рсд н ocelia се жеља да се радови 
заиста овршавају како треба Нарочито шхрш истаг 
iin добру вољу свега чиновшпитва тога одељеша, 
a посеоно г. иачелника, као и шефа техиичког 
оделжа у Госпићу, да сарађују са народним посла- 
ницима, и да путем те сарадње постигну што оише 
успеха  у  радовима који се изводе. 

Упозоравам да код лицитација греба пазити 
на то да се лицитације тако обавлЈају, како би се 
аостигао највећи попуст који се може посгићи, јер 
подузетници знају често пута ствари удесити тако 
да се лицитација обавља само приаидно, a унапред 
je Beli одређено ко lie je добнти. Зато ie потребно 
да се na те ствари обрати пажња од стране бан- 
ских упрана н да се радови ne дају у израду док 
се не постигне иајбољи попуст. 

I Гонова марам да покренем питање, госаодо, 
гаквих лицитација где подузетннк није иотрсбан н 
код којих може да се запосли велик број радника, 
нарочито код набавке туцаника, код кога господа \ 
Министарству грађевина кажу да се ne могу дати 
пикакве олакшице због Закона o државном рачуно- 
водству. Међутим Господин Министар фпиаисија 
нам je" изјгвио да he дати извесна објашњења, no 
којима се лицитације за набаику туцаиика могу 
вршити много лакше. И ми та његова објашњења 
жељно очекујемо. Познато нам je да се v Зетској 
бановини набавке туцаника дају у рад иепосредно 
самом наЈроду, сељацима, тако да сел.ак добпје сву 
ону зараду коју бн иначе добио подузетник. To би 
трсбало справеста н у другим бановииама, јер то 
je посао KOJU сељак зиа и једино га он обаил.а, та- 
ко да je и ираво да сав raj npcab дође њему самом 
у руке и да сва зарада од тога посла припадне са- 
уа> iL>eMy. 

Имам повсреп.е у Министра грађевина и гла- 
caliy за овај бумет. (Одобравање и пљескање), 

Potpretsednik Karlo Kovačević: Ima reč g. Mini- 
star građevina. 

'Ministar građevina dr. Stjepan Srkulj: Gospodo 
poslanici, dopustite mi da se vratim na pojedine pri- 
medbe gospode zastupnika i da dam objašnjenja o 
stvarima o kojima su pitali. 

Gospodin Pavlič je juče tražio i spomenuo da 
bi trebalo imati jedan plan za izgradnju puteva. Ja 
moram reći da je taj plan ve.ć izrađen i da plan već 
Dostoji. Po tome se planu, koliko se-može, već vr- 
še potrebne predradnje i projekti, da budu spremne 
za čas kada novaca bude na raspoloženju da se može 
odmah pristupiti izradi puteva, a ne da se čeka JoS 
dve tri  godine dokle budu izrađeni planovi. 

Plan za građenje puteva je ovaj: I) da se dovr- 
ši 400 kilometara državnih puteva, koji nisu izrađeni; 
2) da se rekonstruiše oko 2000 kilometara državnih 
puteva i osposobe za težak saobraćaj, i 3) da se oko 
gradova izvrši moderni kolovoz za težak saobraćaj. 
Ovaj plan je odobren 1930 godine, ali za ovaj su po- 
trebna velika finansijska sredstva. Za sada se od toga 
velikog   plana   izvodi   put   Šavnik—Levtara—-Plevlje. 

Gospodin Kuntarić je govorio o turizmu duž 
jadranske obale. Moram spomenuti da sam naročitu 
pažnju posvetio tome da se sprovede put Karlobag-- 
Obrovac, jer bi na taj način dobili uz samo more ce- 
stu koja bi išala od Sušaka pa čak do Hara. To bi bio 
turistički put koji bi olakšao putovanje, sli bi i onima 
koji su oduševljeni morskom obalom bilo omoguće- 
noj osim jednog malog dela prema Šibeniku, odnosno 

Zadru, putovanje duž same obale. 
Gospodin Kurtović je tražio put Prijepolje—Bije- 

lo Polje koji je već trasiran. Po tome su se putu vo- 
dili dugi pregovori pa mogu reći da je to pitanje 
tako daleko doprlo da se samo još jedno treba tla 
reši, a to je pitanje kursa nove;., jer društvo „Nova 
Via" iz Lajpciga s kojim se ti pregovori vode traži 
današnji kurs dinara. 

Sad se vode pregovori u Ministarstvu finansija 
kako da se ta jedna tačka još svrši. Put Sjenica— 
Nova Varoš snimljen je, a generalni projekt danas 
dostavljen Banskoj upravi na Cetinju. Ostali su pu- 
tevi o kojima g. Kurtović govori, banovinski pa treba- 
da se u prvom redu obrati na Banovinu. 

G. isaković je tražio kolosek za rad na putevi" 
ma u Drinskoj banovini narodnom snagom. 1 tu je 
u prvom redu nadležna Banovina koja treba da taj 
rad organizuje. 

Što se tiče mačvanske vodne zadruge imamo iz- 
vesta j da lamo postoji agitacija medu zadrugarima 
da se uopšte ne plaća doprinos. Faktički taj je dopri- 
nos minimalan, iznosi 15 dinara, i sad se i tih 15 di- 
nara ne plaća, Ja molim gospodina poslanika da po- 
sreduje da se prestane sa ovom agitacijom, jer dok 
ta agitacija postoji, dotle se ne može uspostaviti 
autonomija te vodne zadruge. 

G. Kuntarić je spomenuo Društvo naroda, ali ni 
ono nije usvojilo predlog za rekonstrukciju puta Br. 
36 koji vodi duž Primorja i ako je takav predlog od 
strane naše države učinjen. 

Gospodin Hajdinjak je govorio o regulaciji reke 
Mure. Ja mogu spomenuti da možda ni na jednu 
reku srazmerno nije više utrošeno, koliko na regu- 
laciju reke Mure, jer smo na to obavezni po medu 
narodnom ugovoru sa susednom Austrijom. Desna o- 
bala Mure, koja je u našim rukama, spada u nadlež- 
nost banovinske uprave i ona se ima brinuti za. osi- 
guranje desne njene obale. 

Gospodin Hajdinjak traži da se opštinski putevi 
u Medumurju proglase za banovinske puteve prvoga 
reda ili državne. Tom prilikom hteo bih da spome- 
nem da se preteruje kod nas time, što se opsiinski 
putevi prebacuju za banovinske ili banovinske za dr- 
žavne, jer kod nas ima 26% državnih puteva prema 
ostalim državama koje imaju samo 12%. U Drav- 
skoj se banovini, ako se ne varam, odviše pogodo- 
valo time što su mnogi opštinski putevi pretvoreni 
u banovinske i razume se da Banovina ne može da 
snosi troškove oko svih tih banovinskih putova, i 
zali; traži da se pretvore u državne. 1 eto vidite kako 
se radi, prvo se traži da se opštinski proglase za 
banovinske, a posle banovinski za državne, tako se 
avanzuje za po jedan stepen dalje. 

G. .lakša Tomić traži da se poprave serpentine 
U Crnokosu na putu Uzice—Kosjerić—Voljevo. Pro- 
jekti su gotovi za ceo put, ali srelstva za građenje 
uopšte ne dostaju ne samo za veće radove nego i 
delimične popravke, pošto je teren težak. , 

Može se narediti Kraljevskoj banskoj upravi da 
iz kredita za održavanje otpočne sa popiavkama ser- 
pentina 

Gospodin narodni poslanik šega je govorio o 
melioraciji zemljišta. Ja sam vam juče dao o tome 
detaljan izveštaj i ne mislim da se i danas na tome 
zadržavam. Treba da odgovorim odnosno projekta za 
Lonjsko polje. Projekal za Lonjsko polje dostavljen 
je prošlog leta Ministarstvu građevina na reviziju. 
Projekat je revidiran na taj način, što je trebalo pot- 
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punu preraditi hidraulički proračun na najveću vodu 
iz 1932 g., o kojoj izrađeni projekat nije vodio ra- 
čuna S obzirom na veliku investiciju od nekoliko 
stotina iniliona dinara ovaj posao ne može u sadaš- 
nje vreme, a ni u najbližoj budućnosti, doći do ostva- 
renja. 

1 sam narod zainieresovanog područja ne misli 
za sada na laj veliki rad, sto se vidi najbolje iz toga, 
da su svi sreski odbori za javne radove pored Save 
i Lonje predložili da se iz kridita, koji im je država 
dala /..' javne radove, izrade i poprave putevi, a tli 
jedan nije predložio da se poprave savski nasipi i ti- 
me sprecl katastrofa, koja im stalno preli. Prema to- 
me nema opravdanje da država silom nameće rado- 
ve, za koje sam narod nalazi da nisu najpreči. 

Meni je vrlo žao, što nisam bio na sednici kad 
je g. Sega bio podneo interpelaciju o savskom nasipu 
i regulaciji Save i kad je tražio hitnost. Ja bih tada 
hitnost odmah prihvatio i dokazao g. poslaniku Šegi, 
da njegov i podatci ne stoje, kao što ne stoji ni to da 
je činovnik Ministarstva linausija, koji je pregleda- 
vao te štete na Savi, nestručnjak. Moram spomenuti 
da sam, čim sam dobio izveštaj i poziv od Pretsed- 
ništva Narodne skupštine da dam sam svoj odgovor 
na interpelaciju, odmah spremio izjavu da ću odgo- 
vor dati i nije bila moja krivnja, što to nije došlo na 
dnevni red. Ali, i sad je prilika da možemo o tome 
govoriti, i ja cu se ovde nešto više osvrnuti na ovu 
stvar, livo da vam dam izveštaj 0 regulaciji Save od 
mede Dravske banovine do Kugvice. 

Regulacija Save kod Zagreba započeta je pre 40 
godina, a na osnovu regulacionog projekta, koji je 
svakako vodio računa o tadanjim hidrauličkim uslo- 
vima, ali koji danas ne odgovara iznienjenoin režimu 
reke. 

Prije 40 godina bile su i prilike rijeke Save druk- 
čije. Tada je Sava kraj Zagreba bila eniona. Debeli 
šljunak, što ga brzice nose, dolazio je samo do Bre- 
žaca. Danas tjera Sava debeli šljunak sve do ispod 
Žitnjaka osam km. Danas je Sava kraj Zagreba bujica. 
Zato se mora cijeli predašnji regulacioni plan revi- 
dirali prije nego što će se pristupiti naknadnom regu- 
lisanju Save. 

Radovi su se sada izvodili delimično i nesiste- 
matski zbog nedovoljnih finansijskih sretstava, a po- 
što se nije vodila briga o blagovremenim opravkama 
oštećenih objekata i o potrebi poboljšanja regulacije 
veći deo objekata danas je porušen ili ih je reka o- 
bišla, promenivši svoj tok. Lisled toga neuređenog 
Stanja korito se teke stalno izdiže, a obale se pri 
svakoj vodi ruše i odronjavaju. 

Osim regulacije reke, kojoj je svrha da se sta- 
bilizira rečno korito i uredi tok reke za malu i sred- 
nju vodu, kako ova ne bi odnosila ili nanosila mate- 
rijal, podignuti su pored obale odbranbeni nasipi za 
zaštitu priobalnog zemljišta i naselja od poplava vi- 
sokih voda Save. Takvim nasipima zaštićen je i grad 
Zagreb, a isto tako i priobalna zemljišta na levoj 
i desnoj obali Save od Zagreba do Siska i dalje niz- 
vodno. Međutim usled današnjeg neuređenog stanja 
reke, postojeći nasipi kod Zagreba i nizvodno od Za- 
greba nisu dovoljno ni jaki ni visoki za velike vode. 

Prilikom poslednje velike vode Save, u septem- 
bru prošle godine, voda je na više mesta prelivala 
te nasipe pa je usled toga i došlo do njihovog pro- 
dor,, nizvodno od Zagreba, a u posledici toga i od 
poplave od И).000 jutara u Odranskom i Lonjskom 
polju. 

Posle rata država je utrošila oko 32 miliona di- 
nara na opravke regulacionih objekata na potezu Sa; 
ve od Jasenice, to jest od današnje granice Savske i 
Dravske banovine, pa do Rugvice, a isto tako je iz- 
radila odbranbeni nasip kod Zagreba sa sumom od 
Г> iniliona dinara, zašto je i grad Zagreb doprineo iz- 
vesnu sumu. 

Nepovoljne finansijske prilike zemlje poslednjih 
godina nisu dozvoljavale da se radovi na poboljšanju 
i produženju regulacije, kao i na izradi i povišenju 
nasipa, nastave u onom obimu, koji je stvarno potre- 
ban radi obezbedenja od poplave Zagreba i ostalih 
naselja i priobalnih zemljišta uzvodno i nizvodno 
cd Zagreba. Zato su pak potrebna znatna finansijska 
srestva što se vidi iz sledećeg prikaza: 

Za produženje i poboljšanje regulacije Save tre- 
ba za potez od granice Savske banovine do Podsuse- 
da 31 milion, od Potsuseda do Zagreba 20 iniliona; 
od Zagreba do Žitnjaka 14 miliona; a od Žitnjaka do 
Rugvice 30 miliona; ili ukupno od granice Savske ba- 
nov ine do Rugvice 95 miliona. Od Zagreba, dakle, 
pa do Rugvice treba 44 miliona, a ne 1G kako je to 
g. poslanik Sega tvrdio. 

Za odbranbene nasipe treba: od Ključa do Za- 
prešića (leva obala) 9,500.000; od Potsuseda do Za- 
greba (leva obala) 6,400.000; od Jasenice do Orašja 
(desna obala) 8,800.000; od Brestovca do Remotinca 
(desna obala) 6,300.000; od Trnja kod Zagreba do 
Žitnjaka 3,000.000. Pojačanje postojećih nasipa u Z..- 
grebu 1,740.000; pojačanje ostalih postojećih nasi- 
pa do Rugvice 12,260.000 ili ukupno za nasipe od 
granice do Rugvice dinara 48.000.000. 

Jasno je da se ovaj veliki program regulacije 
Save i odbrane od poplava, zašta je potrebna inves- 
ticija od ukupno 143,000.000 dinara može izvšiti sam i 
u povoljnijim l'inansijskim prilikama zemlje, i to u 
toku više godina. 

Današnje neuređeno stanje reke, koje stalno preti 
Zagrebu katastrofom, traži bezuslovno da se od tog 
velikog programa što pre izvrše najhitniji radovi, a to 
su:pojačanje i povišenje postojećih nasipakodZagreba 
od potoka Cernomerca do Trnja sa troškom od 1 mi- 
lion 700 hiljada dinara na teret grada Zagreba; izra- 
da nasipa od Trnja do Žitnjaka sa troškom od 3 mi- 
liona dinara na teret države i banovine; regulacija Sa- 
ve od Zagreba do Žitnjaka sa troškom od 14,000.000 
dinara i to na teret države, banovine i grad;.- Zagreba. 

Nasip od Potsuseda do Jaruna kod Zagreba sa 
troškom od 6,400.000 dinara mogao bi se izraditi ako 
interesenti prime na svoj teret odgovarajući deo tro§> 
kova, pa će Banska uprava pokušati sa osnivanjem 
vodne zadruge za izvršenje ovih radova. Međutim 
trebaće istovremeno da se uzme u obzir i izvršenje 
regulacije na tom potezu, a za to je potrebna znatna 
suma od 20,000.000 dinara. 

Kao što se vidi, pitanje obezbedenja Zagreba i 
okoline od poplave Save dosta je složeno, jer traži 
istovremeno izvršenje i regulacije i odbranbenih na- 
sipa zašto su potrebna znatna novčana srestva. Me- 
đutim u današnjem teškim finansijskim prilikama 
zemlje potrebno je voditi računa samo o najhitnijim 
radovima, i njihovom ostvarenju može se pristupiti 
samo zajedničkim naporima države, banovine, grada 
Zagreba i svih ostalih interesenata. 

Zadovoljan sam sa onim što je poslanik g. šega 
primio k znanju da je zakon o inžinjerima gotov i 
da ne zavisi više od mene nego od Pretsedništva, kad 
će ovaj zakon biti stavljen na dnevni red. 
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G. Trkulja je govorio o velikim troškovima či- 
novnišlva. J a, gospodo, kod toga pitanja moram po- 
novo spoineiiuti da mi stojimo još dosta dobro, jer 
personalni i/.daci iznose 43^ od celokupnog budžeta, 
dok iiiaterijaliii izdaci iznose 57%. Ja ću se na ovo 
još osvrnu Li kad budem odgovarao na primedbe g. 
Herka 

G. Milan Uobrović traži izradu puteva između 
Daruvara i Vučina pa od Daruvara preko Grubiškog 
Polja us Spišić—Bukovicu, kao i kredite iz javnih ra- 
dova da bi se državni inžinjeri korisno zaposlili i 
stvorili  povoljniji uslovi za odbranu zemlje. 

Preporučrće se Banskoj upravi da ove puteve ra- 
di u granicama kredita za javne radove. 

l\eko   je   spomenuo da su lični  izdaci u centrali 
9,780.000,   a   materijalni izdaci da iznose 31,000.000. 
Fakat je, gospodo, međutim, da materijalni izdaci iz 
nose 32,200.OUU prema ličnim izdacima koji iznose 9 
miiiona  781   hiljada. 

G. Cedomir Zaharic traži izradu puteva tia Zlati- 
boru (Kraljeva Voda—Kokin Brod—Nova Varoš) iz 
kredita za ji.<viie radove. Ako bi Kraljevska banska 
uprava učinila po ovome povoljan predlog, onda bi 
se moglo predložiti Ministarskom savetu da se pri- 
stupi ovim   radovima. 

G. dr. Lisavac naveo je da u ćelom Banatu ima 
kamena samo kod Vršca, da ga ima mnogo i da se 
kamen iz toga majdana može upotrebiti za Banat a 
i za dru^e krajeve, oskudne kamenom. On je dao 
sugestiju da Ministar saobraćaja treba o ovome 
da se sporazume sa Ministrom saobraćaja«, kako bi se 
pojeftinio prevoz ovoga kamena. Kao bivši načelnik 
grada Zagreba imam da izjavim da Zagreb ima svoj 
majdan kamena u Lepogh.<vi i da se odatle snabdeva 
Mi smo učinili nekoliko predstavka g. Ministru sao- 
braćja da se pojeftini prevoz kamena iz ovoga maj- 
dana, ali sve do danas nije po toj stvari palo nikakvo 
rešenje. Čini se, da je to pitanje sada sazrelo i da će se 
morati povesti računa o pojeltinjavanju toga prevo- 
za, jer u koliko se prevoz pojeftini utoliko može 
biti veći efekal kod popravke i izrade puteva. To je 
jedna neminovna potreba i ja ću sa svoje strane sve 
učiniti da to kod Ministarskog saveta izvojštim. 

G. poslanik Perko pitao je: Kome spada regu- 
lacija reka Ministarstvu saobraćaja ili Ministarstvu 
građevina? Gospodo, i jednom i drugom. Tamo gde 
ima interesnu  sferu Ministarstvo saobraćaja, tamo taj 

ac sprovodi to Ministarstvo. Gde je pak interesna' 
.i Ministarstva građevina, jer svima rekama i ka- 

nalima ne plove parobrodi, tamo ovaj posao radi Mi- 
nistarstvo građevina. Otuda je i došlo do toga da se 

misiju i na jednom i na drugom mestu bagerova- 
nje, uređivanje reka, kanala i t. d. 

G. Perko ističe kako su lični izdatci činovnika Mi- 
nistarstva građevina golemi, a materijalni izdaci pre- 
maleni.  No  K-  Perko zaboravlja da osoblje Ministar* 

; građevina radi i poslove banovinske iznad 500.000 
dinar;;-,   <ia    su   njegovi   činovnici   u  svim   sporovima 

devinarstva kao apelaciona vlast i da izrađuje sve 
đevinske predmete ostalih ministarstava, Ona se 

dalje bavi tehničkim zakonodavstvom, internacional- 
nim tehničkim pitanjima te projektuje uopće sve vo- 
će radove, jer za to ima specijaliste, kojih mnoge 
banovine nemaju. Rad osoblja centrale ne može se 
zato promatrati po procentima samo prvih budžet- 
skih partija,   nego samo kao cjelina. 

G. Perko krivo prikazuje da budžet Uprave gra- 
da Beograda sadrži 406.465 dinara, koji skoro svi idu 

na osobne izdatke, a za materijalne izdatke sadrži 
samo 14.000 dinara. To bi bio zbilja skandal, kada bi 
to bila istina. 

Ovako prikaznvanje nikada ne odgovara stvar- 
nosti. Naime g. poslanik je sasvim zaboravio i pre 
vidio da se materijalni izdatci za održavanje i oprav- 
ke stotinu državnih zgrada na teritoriji Uprave gra- 
da Beograda nalaze u partijama pojedinih ministar- 
stava, a samo izdatci personalni u budžetu Ministar- 
stva građevina. Prema tome on sasvim krivo prikazu- 
je stvari. Materijalni izdatci za održavanje i opravke 
ovih zgrada iznose nekoliko miiiona. Da je g. posla- 
nik samo okrenuo još jedan list predloga budžeta 
ovog Ministarstva, mogao je naći sume, koje će se 
utrošiti za opravke državnih zgrada, a nalaze se u 
budžetima drugih ministarstava. 

U.ilje regulacije Drave kod Varaždina nažalost g. 
Perko ima pravo. Keka Drava je onde ne samo pro- 
menila tok, nego je promenila tok tako da je zaobi- 
lazivši jedan deo regulacionih radova ove učinila bez- 
predmetnim. Elaborat za regulaciju je već izradila 
Banska uprava; a Ministarstvo je odobrilo, pa će se 

u najskorijem veiemenu pristupiti tome radu. Jer 
zbilja bi mogao grad Varaždin nastradati ako samo 
za 40 metara, koliko im od naselja do Drave, voda 
odnese. Što je najgore nastradali bi i mostovi i že- 
leznički i državni koji bi ostali na otoku. 

Pitanje pregrađivanja Kike na ušću u Muru od 
strane Mađara raspravljano je od strane predstavnika 
Ministarstva inostranih poslova našeg i mađarskog 
i rešeno je naročitim sporazumom. 

() Muri ja sam već spomenuo, pa mislim da nije 
potrebno da još jedanput na to pitanje dolazimo. 

G. Milinko Milutinović kaže da su putevi u nje- 
govom srezu rdavi, isto tako i mostovi, da putari ne 
rade, te njihove plate treba upotrebiti za izradu pro- 
pusta. U Srezu dragačevskom ima samo jedan državni 
put i on je dobar. Za banovinske puteve treba do- 
siaviti Banskoj upravi napomene g. poslanika i na- 
rediti strogu kontrolu putarskih radova, što ću i uči- 
niti. 

Sto se tiče mosta, o kome je govorio g. Milinko 
Milutinović u Srezu dragačevskom spomenuti to da 
zahtev za dodeljivanje konstrukcije, prema odredba- 
ma Finansijskog zakona uz obaveze, koje propisuje 
zakon, od nadležne Banske uprave nije stigao. Kada 
stigne odmah ću tome zahtevu udovoljiti. 

G. Radonjić je spomenuo da osobitu pažnju po- 
svetimo  autobuskom  saobraćaju.  Moram  spomenuti 
di će O tome biti posebna anketa Kraljevske vlade, 
koja će to pitanje svestrano proučiti i odrediti ono 
što je potrebno. 

Gospodo poslanici, time bih u glavnom tangi- 
rao primedbe gospode narodnh poslanika. Jednu 
stvar moram konstatovati: Mi sa ovim sumama koje 
danas imamo na raspoloženju, ne možemo izići na krnj 
mi moramo imati bar dvostruku svotu za hidrotehničke 
poslove koja danas, kako znale, iznosi svega 13 miii- 
ona, a nama treba 20 miiiona da dobijemo bar jednu 
trećinu onoga što smo imali u budžetu za 1926/27 
godinu, kad su li radovi bili predvideni sa 60 miii- 
ona. Isto to tiče se i državnih cesta. Kako rekoh juče 
u ekspozeu, mi smo postigli granicu preko koje ne 
možemo, i mi moramo dobiti novaca, pa makar o- 
dakle se oni stvorili. 

Ja vas molim, gospodo poslanici, da i ovakav bu- 
džet kakav je primite. (Živo odobravanje i pljes- 
kanje). 
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POtprčtsednik Karlo Kovačević: Gosputlo, zavržen 
je u pojedinostima pretres budžeta X razdela — Mi- 
nistarstva građevina. Prelazimo na glasanje. Glasače 
se sedenjem i ustajanjem. Molim gospodina izvestiu- 
ca da izvoli čitati partiju po partiju ovoga razdela. 

Izvcslilac dr. Ante Kuntarić eita partiju 480. 
potpretsednik Karlo Kovačević: Prima li Narodna 

skupština pročitanu partiju 480 budžeta X razdela — 
Ministarstvo građevina? (Prima — Ne prima). Ona 
gospoda koji primaju neka izvole sedeti, a koji su 
protiv neka izvole ustati. (Večina sedi). Većina sedi, 
prema tome objavljujem da je partija 180 primljena 
većinom glasova. Izvolite čuti dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština', glasajući se- 
denjem i ustajanjem, primila u pojedinostima veći- 
nom glasova od partije 481 do partije ()12 zaključno 
budžet X razdela — Ministarstvo građevina. (Pljes- 
kanje). 

Holprctsvdnik Karlo Kovačević: Ovim je u poje- 
dinostima usvojen budžet Ministarstva građevina. 

Ima reč narodni poslanik g. Rasto Fustoslemšek. 
Uasto Pustoslenisek: Gospodo narodni poslanici! 

U doba kad je malena Srbija počela da igra ulogu 
jugoslovenskog Pijemonta, retki su bili čak medu Slo- 
venima oni, koji su bili kadri da pravilno procene 
veliki zamešaj i veliku važnost ovog jugoslovenskog 
pokreta, jednog pokreta koji je brzo prešao tadašnje 
državne granice te neodoljivom silom u najkraće vre- 
me zahvatio sve jugoslovenske zemlje. Medu ovima 
retkima bio je tadašnji profesor Karlovog univerzite- 
ta u Pragu ur. Toma Masarik. (Živo pljeskanje i us- 
klici: 2iveo!). 

Snažnim svojim duhom uvideo je, da je ova. ak- 
cija plod prirodnog razvitka jednog naroda, koji če- 
zne za slobodom, i tako jaka, da ju mogu događaji, 
spoljijšne sile dapače za časak zaustaviti, ali nikako 
sprečiti ili uništiti. Osečajnći da su sa ostvarenjem 
konačnih ciljeva jugoslovenskog pokreta" u organ 
skoj vezi svi ostali problemi, dakle i problem nje- 
govog čehoslovačkog naroda, stavio se je kao Slo- 
van u službu ovog pokreta, znajući dobro, da time slu 
ži i svome narodu. (Burno pljeskanje i uzvici: Živeo 
Masarik!). 

Tako je postao Masarik ne samo borac za pra- 
va svog naroda nego i borac za ostvarenje nacional- 
nih težnja nas Jugoslovena. 

Kad je bila god. 1906 zaključena između Srbije 
i Bugarske carinska unija kao preteča kasnijeg Bal- 
kanskog saveza, i kad je Austrougarska svom žesii- 
norn ustala protiv toga i konačno i uspela, da sprc- 
či ovu zamisao, bio je Masarik taj koji je kao poli- 
tičar i kao naučnik svetskog glasa branio pravo dve- 
ju slovenskih zemalja, da mogu slobodno zaključili 
medu sobom ugovore, u kojima nadu da služe nji- 
hovim ekonomskim i političkim ciljevima. 

U sledečem srpsko-austriskom carinskom ratu. 
Masarik je vodio kolo onih slovenskih političara u 
Austriji, koji su nemilosrdno napadali i osuđivali an- 
slrisku protivsrpsku politiku. 

Aktivno je posegao Masarik u razvitak dogaoaja 
na našem slovenskom Jugu u zagrebačkom velei/.dnj 
ničkoni i bečkom Fridjungovom procesu. 

Dokumentarno dokazao je ćelom svetu, da su o- 
snove, na kojima su bili sagrađeni ovi procesi, skroz 
lažne i potvorene te time postigao da sn svi ovi pro- 
cesi svršili sjajnom pobedom pravedne jugoslovenske 
stvari te nečuvenim fijaskom i blamažom anstro-ug.ir- 
skih vladinih krugova. 

Da nije Masarik ništa drugo uradio za jugoslo- 
vensku stvar nego to, bilo bi dovoljno da se njegovo 
ime zabeleži najsvetlijim slovima u istoriji našeg na- 
roda. (Burno pljeskanje i uzvici: Živeo!). 

Smatrajući jugoslovensku stvar isto tako bliskom 
svome srcu kao i vlastitu čehoslovačku, radio je i u 
\reme Svetskog rata svom predanošću i u punoj  ..,- 
glasnosti s našim odlučujućim činiocima na osi\ 
nju naših nacionalnih ideala. 

Naša konačna pobeda, naše oslobođenje je, isti 
na, plod junačkih borbi herojske, srpske vojske i na- 
ših dobrovoljaca, ali jedan ne maleni deo zasluga 
našoj pobedi pripada bezuslovno i radu i nastojanju 
našeg velikog prijatelja u doba naše nesreće dr. To 
mašu Masanku. (Burno pljeskanje i uzvici: Živeo!). 

Međutim, Masarik ostao je dobar i veran pri- 
jatelj našeg naroda i n srečnim danima, kada ga je 
njegov narod, ceneči njegove besmrtne zasluge zi 
narodnu stvar, pozvao na čelo slobodne države Ceho- 
slovačke republike. (Burno pljeskanje i uzvici: Živela 
Cehoslovačka). 

Danas slavi ovaj izvanredni čovek, kojega će be; 
sumnje istorija ubrojiti u redove najvećih Sloveui, 
svoj 84 rođendan i ujedno 15 godišnjicu, otkad se na- 
lazi kao prezident i voda svoga naroda UD čelu brat- 
ske i savezničke Cehoslovačke republike. 

Naša je dužnost, osećaji našeg slovenskog srca 
nama to nalažu, da se ovm zgodom setimo ovog ve- 
likog našeg prijatelja u dubokom poštovanju uz po- 
klik: Neka živi gospodin prezident dr. Tomo Masarik 
do krajnjih granica ljudskog života. Živeo! (Burno 
pljeskanje i uzvici: Živeo Toma Masarik!). 

Gospodo, predlažem ovu rezoluciju: Narodna 
skupština neka uputi u Prag ovu depešu: 

„Gospodinu Prezidentu Cehoslovačke Republike 
Dr. Tomašu Masariku 

P r a g 
Narodna skupština Kraljevine Jugoslavije upu- 

ćuje u dubokom poštovanju svoje čestitke prilikom 
84 rođendana uz želju da Vas dobar udes još dugo 
očuva na sreću i čast čehoslovačkog i Jugoslovenskog 
naroda". (Burno odobravanje). 

Potprctscdink Karlo Kovačević: Prima li Narodna 
skupština predloženu rezoluciju? (Prima). Objavlja- 
jem da je predložena rezolucija primljena. 

Prekidam sednicu. Nastavićemo rad u 5 časov; 
po podne, 

Scdnica je prekinuta u 11,50 časova. 

(llocie прекнда) 

Паставак рада у 17.15 часова 
Претседиик др. Коста Кумануди: Настављамо 

данашњу седппцу. Прелазимо na раздео XI -—. g«, 
џет Министарства саобраћаја. Реч има Министар 
саобраНаја r. Jlasajj Радивојевић. 

Министар саобраћаја Лазар Радиводевнћ: Гп- 
сподо посланици, ca својим буџетом и ca својим 
експозеом излазим пред вас, гошодо народни 
посланици, у једном изванредном тренутку, кад с 
једне стране морам да дам пуно обанеттење o Ми- 
нистарству саобраћаја, o предузећима v Мини- 
старству саобраћаја, o администрацији која je у 
Министарству саобраћаја и истовремено господо, с 
друге страпе да дам дужан одговор овде v Парла- 
менту ca овога места na критику, једну сурову кри- 
тику посланичког друга и бившег Мииистра сао- 
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браћаја г. Андре Станића. Нека ми, господо no- 
сланици, буде дозволЈеио да само v кратким no- 
тезима изложим ситуацију Министарства саобра- 
haja с обзиром на пројектовани буџет. 

ЈедагГвеликн део држава, под огромним тсрс 
тимл ратних дугова, налазећи се у очајању, no- 
чињу да дижу баријере, да затварају границе, да 
коче међународни промет. Te државе' почињу да 
спроводе једну политику, као да се враћамо ста- 
рии временима, кад нисмо нмали ни телефопа, те- 
леграфа, ни пароброда, ни локомотиве; као да се 
враћамо у доба one примитивие економије, 
Међутим, господо посланицн, ми joiu живимо 

у доба изграђивања иаших саобраћајних система, 
изгра})Ива11Ја с обзиром на циљеве name државне, 
национаЈгне и привредне политике. И обзиром na 
ro ла смо после рата наследили, специјално na 
железницама, једну тешку ситуацију, ми се, госпо- 
до, још за дуго морамо да налазимо v положају 
једие активности у погледу грађевинске политике. 
Огика општег саобраћаја једне земље, распоред 
циркулације једнога времена, осветљавају многс 
интересантне моменте у животу једнога народа; 
ona показују, како су распоређени продукциони 
центрн, како су искоришћена саобраћајна средства 
и какав   je  уопште привредни живот |едне земље. 

За последње столеће железпицс су толико 
иапрсдовале у свету, да готово културпи и при- 
вредни иапредак има поглавито да се припише ра- 

желез] нчког саобраћаја. 1,200 милиона ки- 
lOMerapai од прплпке има железиица у свету и пре- 
ко 300 милијарди пласирано je у железницама све- 
та; али изгледа да су железнице као систем про- 
шле своју највећу коњуктуру, и то долази погла- 
вито из три разлога: с једне стране економска де- 
пресија, с друге стране новим техничким средстви- 
ма, a са треће стране технички напретци, који у- 
пућују па то да се мпого економичније рукује са 
сировинама. 

Док je пре 30 годипа требало за производњу 
једнога киловата часа око 1..Ч0 килограма угља, 
данас, господо, та иета производња кошта свега 
0.50 до О.вО. Поред тога концентрисањем великих 
предузеНа у центрима nponsBOAibe сировине, ства- 
ра се такође једна ситуација која иеповољпо у- 
тиче на саобраћај. Поред железничког сарбраћа- 
ја, у последнЈе време у свету нарочито почнње а- 
утобуски саобраћај да добнја једпу специјалпу 
вредност, и ситуација у мпогнм државама с обзи- 
ром на стање аутобуског саобраИаја, почпп.е да 
бива угрожена и озбиљна, и предузимају се ради- 
калне мере, да се омогући једна коорднпација у 
погледу послова и саобраћаја између свих модер- 
них саобраЈ1ајпих срестава. Taj проблем, господо, 
несумњиво je n код нас na дневном реду. Исдо- 
статак добрих путева, недостатак аутобуске ппд\- 
стрије, чини да аутобускн саобраћај mije na onoj 
потребној висини, na каквој би on уопште требао 
да постоји. Поред тога развитак аутобуског сао- 
браћаја, давап>е појединих концесија, пије трети- 
рано са гледишта опште целокупне, националне и 
саобраћајие политике, пего je, господо, вшпе тре- 
тирано са гледишта обрта, и те индивидуалме кон- 
цесије овакве какве су, ne дају довољно гаранци- 
i да се аутобускн саобраћај дигне na crenen јед- 
нога система и д.р буде једап саобраћа.ј који he 
фактички одговарати потребама земл^е. Мипнстар- 
СТВО  саобраКаја, одговорпо за Boheme целокуппе 

name саобраћајне политпке, узело je одмах у ра- 
сматрање цилокупни тај проблем, и израдило je 
једап закои који.м бп требао да се пормира одпос 
аутобуског саобраћаја. Мн морамо организацију 
аутобуског cao6paliaja да изведемо na тај пачнп, 
да тај аутобускп eaoopahaj буде у земљи, у поје- 
диним крјевима земље за читаву државу органи- 
зован једипствепо, у нзвеспу моћну организацију 
у погледу техничком и финансијском, како бп у 
ппл.у тпппзпрања кола, с обзиром na то да треба 
комплетирати мрежу, и na обављап.е оних рептабпл- 
иих ii иерентабилнихлииија, какобинатај начинмо- 
гли да обезбедимо јсдпу аутобуску мрежу која бп 
фактички одговарала патнм стварпим потребама у- 
колико je наша жел^езппчка мрежа цекомплетна, код 
пајмаркаптппјпх предузећа која су у саставу сао- 
браћаја, то су нвсумњиво државие железппце. .le- 
дап велпкп пацпопалпп капитал пласиран je у na- 
шпм железиицама и буџет држаппмх железпица за 
ову годину претставља једну суму од 1 мштјарду и 
600 милиона динара. За радионице 245 милиона и 
за заводе за импрегнаЦију прагова девет и no ми- 
лиона динара. Персонална политика je једап ва- 
жан фактор квалитета службе. Блпзу 70.000 служ- 
беника je na нашим железницама, од којих има 
35.000 радника нерегулисаних. Ta персонална no- 
литика вођена je na тај начин, да нису вршепе су- 
рове редуКције у ово доба тешких скопомскпх 
прилпка, nero се je гледало да се одабпрап.ем, 
школом, курсевима подигне професпопалпа свест 
nainer особља, која je важан фактор парочито код 
nac, с обзпром на то, како су те пруге у техпнчком 
погледу опремљепе. 

Подизањем колоппја, железничких станова и 
фаворизирањем изградње сопствених кућа, као н 
бољом оргаппзацијом еапнтетске службе, учи- 
n.en je, господо, велнки напор за боље животпе у- 
слове персрнала. Од службеника, ко.ји се осећају 
сигуЈпт са кровом над главом, na своме огњишту, 
n који внде да су заштићени у здравствепом no- 
гледу у формацији физичкој и интелектуалној и 
професионалној, и чији je живот подигнут na сте- 
пен битних потреба једне солидне егзистенције, 
можс се Bimie захтепатп, и on he увек впте и да 
пружи. 

Санитетска служба особља, кој je na прагу да 
се оргапизује тако, да буде фактички еапитетска 
служба, која T|ie6a да задоволт здравствепе по- 
требе персонала, води се преко фонда болесничког 
који je пека врста самосталпе институције. Oceiui 
се потреба у циљу ефикаоније и рационално во- 
l)en>e санитетске службе, да се изврши коренита 
реформа. У том смислу већ су чишени извесни ко- 
раци n предузете мере, подпесеп je једап амапд- 
ман, за реоргапизацпју уопште ове слубже, која 
представља изванредан интерес за целокуппо о- 
собље железничко. 

Од важнијих ствари извршен je закуп болни- 
це na Дедињу женских лекара n основана болпп- 
ца cao6paiiajnor особља. 

За грађевинску службу na нашим железпица- 
ма, предвиђена je, господо, сума 200,000.000 дина- 
pa. Стриктно omiM интенцијама, које се непреки- 
дно епроводе у цпл.у компреспје буџетскпх рас- 
хода и на железницама, расходи су, господо, ком- 
примирани до 'лзвеспих одре1)ен11х грапнца, готово 
до тих граница, преко којих ићи даље, постаје јед- 
na озбиљна onacnocT за  престпж ипстптуцпје, за 
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сигурност ii безбедиост саобраћаја И та уштеда, 
и та компреоија, која je рационално спровођена пу- 
тем иепотребних нннестпциј:!, путсм рационализа- 
ције службе, несумњиво, господо, имала je и изве- 
сиих  последица  и  резултата. 

Господо, ii поред опако тешких прнлика са 
обзиром na средства, којима располажемо, ипак 
се успело да се у грађевинској служби учппе изве- 
сни маркантни напретци. Ми смо успели, господо, 
да изменимо око 160 км. шипа na гланпим пруга- 
ма; иоред тога замеиили смо na пругама ускога 
колосека око 80 км. шина, na делу пруге између 
Брчког и Внпконаца, сви дрвепи н застарели мо- 
стови, дотрајали замењепн су тако, да je na томе 
делу пруге тај стари проблем, којп je непрекидно 
стајао na дневном реду, ликвидиран. Исто тако 
са обзпром na употребу пових тежих локомотива 
кзвршено je појачање na узаппм пругама велпког 
дела мостова. 

Иоред тога учпњепе су изнеспе ппвестицнје у 
крал.евачкој радиопици пз тих разлога да бн one 
велике ппвсстпциопе капптале којп су тамо уложе- 
nii, једпом моглп да искористимо. Тамо je пласира- 
no преко 11 км. колосека. Решсп je проблем елекгри- 
фикације радионица, a у нсто доба решепо je и 
иптање водовода с обзиром na оргапизацију те 
цептралпе радпоппце наших жел>езпица. 

Господо, мн имамо око 7000 км. пармалпог ко- 
лосека. Ако бн се све нормално одржавали na иашим 
жељезницама, опда би ми, отприлике, требали сва- 
ке годиие око 180 км. uinna да мењамо. Услед ne- 
достатка орвстава ми до сада, господо, нисмо 
моглп да у погледу замепе шнпа одржавамо гор- 
ibn crpoj na потребпој висини. Нити, господо, кре- 
дит који je одређеп за горњи строј, који прет- 
ставља вредпост око 2 милнјарде динара na na- 
шим жељезницама, снгурпо није довољан. При- 
ближпа сума која би се сваке године требала да 
употребљава na нашим жељезницама, ne рачуна- 
јући заостатак у обпови, претставлЈа суму од око 
100 иилиона дипара. Јер један километар шина, 45 
кгр. тежипе, кошта, господо, око 480.000 дппара 
no км. 

Један велнки број тунела имамо, господо, који 
с> тако1)е застарелп, пошто датнрају од пре 90 
годипа. Ту су такође пеопходпо потребпе pena- 
рације. 

Што се тиче машинске службе, ту je такође 
извршена редукција буџетских позиција у једнрј 
знатно високој сумп. Ta редукција нзпоси, госпо- 
до, од 1931/32 год. преко 26%. 6д тих сума (Vl''■ 
у11отребл>ава се na оправку локомотива нормалног 
колосека, a отприлике 10',' na оправку вагона. У- 
во1)ење двоструког поседања и noueliaibe тракци- 
о тч релација једпе локомотиве na пормалпом 
колосеку n поред смап.епог саобраћаја са 8% no- 
већао отприлике са 5%, a издаци за одржавање 
локомотива no киломстру пали су од 0,45 у 1931/32 
год. na 0,38 у 1933/34 год. Број дефеката од 
100.000 осовнпских километара пао ie 62гу na 
иорма.шом, a na G9',; иа узаном колосеку. Нссум- 
n.iiBo, господо, да та слика показује побол.шаи.е 
службе и уопште рацпопализацију саобраћаја. 

ОошурапЈе курсева у интернационалном сао- 
браћају брзих и путничких возова са нашим ко- 
лима, показивало je сталпо побољшање V послед- 
ње време. 

Стање парка паших курсних кола до сада je 

било приличпо тешко. Mn смо стално, господо, 
били у салду, у дефициту и једино у последљим 
годинама ии смо били у положају да тај оалдо, 
госиодо, изравнамо и да будемо преко 200 хпл.а- 
да км у суфициту, тако да смо успели да донекле 
са овим парком возним, какав данас имамо. одго- 
вРримо oiniM пајосповпијим потребама namer 
обраћаја. 

Kao једна нбвина, која се v последње вреие 
почела да употребљава код нас и која се прнме- 
п.ује, изгледа, и код мпогих железпица na Запа- 
ду под теретом аутобуске и аутомобплске KOIIKV- 
репције, да се употребл.авају лаки возови са ua- 
њим осовинским притисцпма. Место инвестиција 
na пруге ради ојачавања колосека ми смо набави- 
ли известан 6i)()j лаких локомотнва и пустили смо, 
господо, лаке возове na вициналним пругама, i 
специјално у Војводини. Резултат тих лаких iu>- 
зова са тим лаким локомотпвама показао се нс- 
сумњиио у томе, што смо имали чешће возове, 
што смо имали возове који cv мпого рептабилии- 
jn и mro су експлоатациони издатци много мањн. 

Поред тога, господо, идући трагом модерни- 
зације целокуппог иашег саобраћаја, ми смо пору- 
чили извесап број моторних кола које ћемо при- 
менити na пругама са лаким шкнама и лаким гор- 
и.им стројем, нарочито na вициналним пругама 
где се тешки возовп ne могу применити. Једмо ол 
маркатних срестава за привлачење путничкога 
света попова јесте употреба овпх лаких локомо- 
тива и моторних кола. 

ИдуКи стриктпо поставлЈепим циљевима у ра> 
ционализацији нашега саобраћаја ми смо, госпо- 
до, успели да укнпемо једап нелпки дсо ложиопи- 
na и да na raj начин сконцентришемо службу н с 
обзиром na стап.с наших кола, и с обз1иром на по- 
Т1)ебе иашег саобраћаја ми се трудимо, да велике 
оправке вршимо преко радпоппца због тога, што 
су те оправке квалнтативпо бол^е јер cv радионице 
организоване мпого бол.е за те оправке, попио 
располажу модерпим савршеним машинама, тако 
да се пепрекидпо води једпа политика да сс у ,io- 
жионицама задржн специална служба одржавања, 
a да сс у радионице упуте возпа срества која има- 
ју да се оправе. 

У 1933 годипи број електрифицираних стани- 
ца noBeiiao се за 15, a број централа пао je од 30 
na 20. Један великн број цептрала које je имала 
жел.езппца, показао се као нерентабилан са ста> 
ром гарнитуром, са старом организацијом, те je 
требало те цептрале нли модернизирати или их v- 
кинути. Ми смо те централе укинули, јер смо успо 
ли да са извесппм градовима нлн централама no- 
стигпемо добијање струје под мпого повољнијим 
условнма н за све потребе na нашим жељезнн- 
цама. Исто тако продужило се електрифицирање 
наших жељезничких станица које cv несумњива 
потреба нашег модернрг саобраћаја. 

Издатцн за вучу пепрекндпо се смањују с ie- 
дне страпе смањивањем цене угља, с друге стране 
боллш сортимоптпма угља n најзад рационалнза' 
цијом у употребн горпва. Од 1929 годипе пала je 
апсолутна потрошња горива од 1.650.000 на 
1,340.000 топа, a релативно no 1000 бруто топа ки- 
лометара од 111,65 килограма na 110. Укупно 
новчани издатци за угаљ опали су од 426 мили< 
ona динара na 260 милиона, a релативно na 1000 
бруто-топа од 28,87 дипара na 21,34 дииара. Исто 
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тако просечиа цена угљу пала je од године 1929 
до даиас од 259 динара no томн na 178 динара. 
ПЈто се тиче мазива, n ту je путем рационализаци- 
je, путем економскога газдовања постигнута у- 
ттеда. Док смо у 1929 години утрошили суму од 
31 иилион за мазиво, дотле je у 1932 та сума пала 
иа  17  милиопа. 

Поред тога набавили смо и Хардијеве кочпнце 
Це за 1300 вагона. C обзиром na то да су тп вагопп 
добивени на име репарација без тпх кочпица, то 
cv тек сада тим кочницама оспособЛ)епи за редо- 
ван саобраћај. Набављено je и ПООО појачапих ква- 
чила за продат стари материјал у оскуднцп мате- 
ријалпих  сретстава. 
Што се тиче, господо, тарифне политике, о- 

сновпи принцип сваке здраве тарифне" полптике 
састоји се у осигурању сретстапа материјалпих 
за noKpHhe издатака експлоатације, уз то старају- 
hii се да оптерећења тарифска ne буду сметња 
привредном развоју земл>е n евептуалпо у критич- 
ном времену и притекне v помоћ колико финан- 
сијска сретства дозвољавају. 

Државне жељезнице у спомс раду и cnojoj де- 
латпости руководилс су се ne само псклл'чпво фп- 
нансијским и комерциалним нптересима општпм, 
већ и државним интересма. Дапас ie особито^ те- 
гико водити успешно тарифну политику, кад je и 
нашу земл>у обухватила прппредпа депресија, ко- 
ја има за последицу пословпу стагпацнју, сталпо 
опадање саобраћаја, na консекветно и прихода, a 
с друге стране учестале појачане захтеве привре- 
лпих грана и разних администрација да им же- 
л.езпица   у  и.пхоиој невољи притикне v помоћ. 

C једне стране cne већа фискална и законска 
оптерећења жељезница, a с друге стране cne че- 
шћи захтеви потпоре и пајзад осетпо опадање 
прихода, и изазивају озбил>ну бојазап за губл>е- 
ње материјалпе равнотеже жељезница. Све je то 
потенцирано n потребом неопходних инвестиција 
за извеспе   неодложне пптребпе мреже. 

Ово ie све створило озбил.но стаље код фи- 
нансирања жељезница. Да би се допекле парали- 
сало олпочела ie заштпта саобраћаја и прихода 
помоћу тарифних мера као и побољшањем усло- 
ва експлоатације. Ни једпа жељезница na свету. 
господо, nnie толико фпскалпо оптерећепа, као 
тто cv onrepehene name државпе жел.езпице. Алп 
и поред тог фискалног оптерећења, name државне 
жел.езпице успелс су и као предузеће и као јавпа 
служба да одрже престнж институције и да са- 
чува особл.е. Да би се постигао цил, сваке здраве 

[.сзиичке политике, na име равпотеже између 
прихода и расхода, жељезничка управа ie своје 
нздатке смањила до крајњих граница, испод којих 
сене може пћи, a да се ne доведе у питаље без- 
бедмост  саобраћаја. 

Али поред компресије издатака, жељезница 
ie у овим тешким економским приликама била у- 
пућена да прсдузме озбиљне мсре за заштиту же- 
л>езничког саобраћаја. Ta заштита се састојала у 
доношењу и noBchan.v пзпеспнх тарчфа ла бп се 
'.-'(езбедила материјална равнотежа. Ово! мерп не- 
радо се прилазп чак n у пормалпим приликама, 
јер je скопчано са потресима, a у доба кризе и 
општих економских недаћа nanocn прпнредн о- 
гроине  штете, a често и обрнуто дејство. 

Петнаестог фебруара 1933 годипе уведепа je 
допунска   такса код возних путничких карата до 

40 динара 1 динар, преко 40—80 2, a преко те су- 
ме 3 дипара. У цнл.у повећања прихода од пут- 
ничког саобраћаја, јер грб namer света путује тре- 
hoM класом, 95* путника искоришћује путовање 
у трећој класи. To je јединични став за 1едап ки- 
лометар повећан од 35 на 40 napa до 300 киломе- 
гара, a за остајање преко 000 кплометара, cmi- 
жен je na 30 napa. 

Да би се повећала фреквенција виших разре- 
да, одпоспо брзога воза, измењен ie одпос пзме- 
Ijv поједипих разреда a исто тако и одпос између 
путничког и брзог воза. 

Ранији je однос постојао пре рефррме пут- 
ничког барема: 

Ш П I 
1 2 2К. 

a no извршеној реформи износи: 
I 1,75 2.10 

додатак за брзе возове износио je до 100 киломе- 
тара, раније: 

100% 50% 40% 
na je степенасто падао до 800 километара: 

30% 20'; 20% 
сад пзпоси тај додатак: 

f.0%' 50% 40% 

na затим постепепо пада до 600 километара, гдо 
износи код спих разреда 20%. 

У циљу повећања прихода од путнпчког сао- 
браћаја уведени су нарочити излеггнички возови 
под врло попол.пим условим i qa извесним редуци- 
раним n иинољпим цепама у иил>у раавића туризма, 
да помогну туризам, да фаворизирају промет у том 
прапцу и обезбеде изиесме прнходе na железнп- 
цама. Примеп.ена je нарочита тарифа која je фаво- 
ризирала nama купалшпта, језера, ПримОрје и из- 
веспа климатска места. Годппа je подел.епа у три 
сезопе и с обзиром na те сезопе прилагођене cv и 
тарифе. (Чује се: To важп само за богаташе). 

Господо, 1 јуна 1933 г. уведена je у живот но- 
ва робна тарифа која у погледу ^птерећења прст- 
ставља стару тарифу, али смо мп били принуђени 
да допссемо пову тарифу једппо пз тога разлога, 
да бп могли да извртимо систематизирање цело- 
купног пашег теретпог саобраћаја, јер je стара 
тарпфа услед разпих измепа, постала готово one- 
могућема. 

Обраћена je парочптп пажња na трапзптпу та- 
рифу, да би добили што већи бруто на нашим же- 
лезницама. 

Пад прихода na пашпм железппцама песумп.п- 
во се oceha као mro ое oceha и код осталпх желез- 
ница na западу. Taj приход je у паду робе око 33% 
чок у Немачкој пзпосп б\%, v Чехословачкој 48». 
у Италији 40%; у Белгпјп 39% и Аустрп.ш 35%. 

У цпљу изравпап.а буџетске раппотеже врше- 
na ie компресија расхода и изравнање буџетске рав- 
потежс. /1ок je наш приход nao ca 33%, naum pao- 
ходп копримовани су ca 24%. За то време док су 
расходи редуцирани са 24%, спалп су расходн у 
Чехословачкој са 19%, у Белгији са 13%, у Шнај- 
царској са 3,7'-' и у Немачкој са 34%. 

Господо, колпко je рационализација у служ- 
би изведепа, поред тога тто велпкп део паших кп 
ла mije у cao6paliajy због недостататка брута, вилп 
се од 1929 г. до дапас, колико   пзпосп   турпус кол 
кола. Пц нзпосп код норшлнога колосека  1929 г. 
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8,8% a у 1933 г. 6,31%, a иа узаном колосеку 1929 . 
г. 7,1%, док je ои данас 6,44%. Поред тога name 
железнице су у сталном положају да се прши по- 
већавање брзние превођења na главној прузи. У 
1929 г. возило се од Београда до Huma за 5,05 са- 
ти, a данас се та. даљииа рсдоппо пређе за 3,58 ca- 
ru. Поред тога убрзања с обзнром иа путничке no- 
зоие, ми смо увели препоз денчане робе специјал- 
ним возопима да би na тај начин организовали во- 
зове лаке мапипулатшшс, који путу.ју на релацијн 
Београд — Загреб 11 сати тако се na тај пачии и 
ono бруто, које се хитно шаље, омогући да се 
тпанспортује. 

У студпји je, nouiTo ове тарифе показују по- 
вол^пе резултате, да се тп специјалим лаки ВОЗОВИ 
примене на свима оним пругама, где постоје зато 
специјални условп. 

Што се тиче, господо, другс институције која 
no Вћжности у Мппистарстиу саобраћаја одмах до- 
лази, јесте iiomra n телеграф. Буџет поттапски из- 
nocn за oBv годину 482 милиона динара, a буџет 
расхода 329 милиона динара. Ти се приходи v глав- 
ном састоје из поштапске унутарње тслефопско- 
телегра(|)ске радњо и међународпог промета. Спе- 
цијални персомалпп издаци чине највећи износ; од 
прилике они су 64% од свпх излатака. Преиос no- 
ште врпш се разпим сапбраћајиим срсдствпма n 
преко жељезница и преко аутомобила и тај препос 
у буџету изражава се са преко 15%. Телефонски 
саобраћпј ii телеграфска служба je у стагпацији. 
Ту се нс врше пнкакве парочптс инвестиције, али 
телефонски саобраћај je у сталном порасту, где се 
свакога момепта појаил.ују потрепе; ту су учпп.е- 
пи знатни напретци нарочито na интернационалним 
линијама, Главни цептри name земље всзапи су, го- 
сподо, са пзвесном апаратуром која у миогоме олак- 
шава телефонски саобраћај. Ми немамо телефонску 
мрежу која олговара стварним потребама name 
земље и у том погледу мора да се чине извесне ин- 
вестицпјс, како би се тто прс комплетирали цело- 
купна телефонска ирежа и целокупан телефон- 
ски саобраћај, те ла одговорн стварнпм пптрсбама 
земље. Али ono што je карактерисгично код поште 
и тслеграфа то je сума чистог прихода. У овоме 
бумсту предвиђа ге 159 милиона днпара чистог 
прпхода од поштапгко-телеграфске службе. Ова- 
кав однос између чистог прихода n између расхода 
n бруто-прпхпла iriTOBO ne постоји nn у једпој лр- 
жави^и on, с једпе стране, говорц <i доброј матс- 
IMijatiioj оитуацији самих пошта и телеграфа, али 
с друге страпе говорц и то, господо, да се врло 
мало пнвестнцијс чипе у поштапско-телеграфској 
струци, ипвестицпје које су пеопходпе с обзпром 
na то, да сс та службп побол.ша какп у градском та- 
ко и меЈјугралском гаобраћају! 

Дирекцнја речпог саобраћаја од 1926 год. no- 
чада je да функционише као самостално предузе- 
he; дотле je бпла заједон са сипликатом. C обзиром 
иа то да имамо врло велики број километара воде- 
иих путева којпма гравпрају iiaimi пајплодпијп 
крајсви, прпродпо je да се na ова предузећа, мора 
ла обрати пажп.а. Плпвпп парк наших прсдузећа 
no броју топаже прплпчпо je велики један од нај- 
Већих пловних паркова na Дупаву, али има пзвс- 
сних озбил.пих недостатака у служби експлоата-. 
ЦИје код наших предузећа које се у сваком случају 
мора ла peme; — то je иедостатак радиопица не- 
достатак модерпнх бродова и педостатак услова за 

борбу са осталим предузећима na Дунаву која cv 
много бол>е опрсмл.спа и са модерпијим пловиим 
парковима. 

У том погледу успели смо да, na рачун репа- 
рација, набавпмо трп моторпа шлепа која у сва- 
ко.м случају преставл.ају јсдаи напредак који he се 
свакако осетпти у пашсм  пнтерпо\1  саобраКају. 

Поморска служба преставл^а такође предмет 
особите пажње n бриге у ресору Миппстарстпа сао- 
браћаја. За n>y су резервисани извесни кредити у 
буџету који изпосе 17 и no милиона динара. Са 
обзиром na naniv разгранату обалу и na карактор 
nainer Ладрапа, песумп>пво je да je ово мала сума. 
Само лични издаци износе у помпрству 9,700.000, 
док материја.тии издаци износе око 7,000.000 ди- 
napa. 

За одржавање преко 45 лука n објеката пред- 
виђена je сума од 1,500.000 динара. Покушало се 
да се специјалним амандманима та сума повећа : 
лбзиром na тп да има извесппх прпстаппшта и л\-- 
ка која се палазе у врло дерулентном стању. Ha- 
пример Сушак тражи хитне мере и хитне радове да 
би се обезбедила. лука и да би се осигурао промет 
којц тамо постоји. 

Поморско рпбарство преставл.а једпу важну 
привредну грану namer света na Приморју. Том рц. 
барству посвећује се специјална пажња. Ta се паж- 
n,a cacTojn у -цоме, што се помажу изпесис рибар< 
ске задруге, што се ради na томе, да се рибарски а- 
лат модернизује и, најзад, и тпме, што се извесним 
гармфским мерама прпбегло да сс рпбарски про- 
пзводп пласпрају na нашим n страним пијацама, 
Прппос од рибарства износи преко 50.000.000 дц- 
нара. Природпо je с тога, да се рибарству као |ед- 
noj специјалној грани привреде, мора да посвети 
пупа пажња и да се упапредп, с обзиром на то што 
je то једна важна привредпа грана којом сс занима 
једап пелики део namera света na Прпморјг. 

У пепосредној везп са самим поморством стојц 
и наша трговачка морнарица. Mn пмамо лве врсте 
бродова. Имамо предузећа која обавл.ају обалиу 
службу и предузећа слободне пловпдбе. Предузе- 
ha која обавл.ају обалну службу, где постојц члта- 
ва мрежа парабродских линија, ова мрежа која oi- 
говара нашим стварним гкхгребама n та je мрежа 
омогућила развој туризма na нашем приморју. fa 
су предузећа морала да буду бенефицирана и с п.м- 
ма су склопл>епп пзвеспп уговори којп су се олио- 
оили, с једне страпс, na обављан>е утврђених лини- 
ja, a, с друге стране, те cv субвенције имале за nm, 
ла oMnrvhe развој name мориарпце u омогуће na- 
бавку потрсбпог ппвсптара. Један великп лео на- 
шчх бродарских друштава пабавпо je модерне бог 
дове, извесне објекте којп чине част нашем no. 
морству. Tu бродпвп n та пабавка ппвсптара омо- 
гућили су да се код nac развпјс туризам и ла сс 
коа nac одржава ona мрежа потребних линмја којо 
диктују naimi национални, културни и саобраћајнн 
иптсресп. 

Поштанска Штедпоппиа има буџет за onv го- 
дину 74 милиона динара, са расходима од 14 ми 
лионадинара, a ca приходима од59милиона. Она, 
го^поло, CBoimi pa том свакога лапа све вптпе n na- 
me постаје једна важна национална кредитпа ик- 
ституцнја. Ona, господо, обзпром na чековни про- 
мет, с обзирбм na штедпе улоге, почшне да бипа 
једап важап фактор повчапп, и свакако да ie у то- 
ме своме пословап>у одржала n потрсбап престиж 
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и одржала потребно поверење публике Iben рад 
свакога дана- се све више развија. Крајсм месеца 
јуиа Поштанска Штсдионица, господо, нмала je 

-.000 штедних улагача, док je прошле годиие у 
доба имала 197.000 штедних улагача. Салдо 

штедних улога у истом периоду времена изиосио je 
преко 100 милноиа динара. 

A сада, господо, после овог краћег извештаја o 
буџету i)ecopa саобраћаја, скраћеног и елиминиса- 
ног у" многим карактеристичким етавкама, које су 
битне за службу, a које су изостављеие само из pa- 
злога, госполо, да бисмо могли да се позабавимо 
овим проблемом, који je тако1)е иа дневном реду и 
да одговорим, госиодо, на ону критику, која се од- 
иос на политику изграђивања наших itc)iinx жеље- 
зница. 

Госиодо пасланпци, госиодип Андра Стаинћ у 
своме говору тврдио je три ствари у глаенрм: 

1 — да су уговори o грађењу закљученп про- 
гивно прописима позитивног закона, na чак н Устав 
погажен; 

2 — да су финансијски услови и основи за нз- 
neibe радова тако тешки, да се изграђују желез- 

мице iiaiini.M  сретствима; 
3 — да су техпичкн условп и појединачне це- 

ие тако високе, да обезбе1)ују једну незапамћепу 
зараду предузећима. 

Ha основу свега тога on je нзнео једпу тешку 
оптужбу да je држава оштећена са 800 милиона 
динара. 

Сва јавност стоји иред том импресијом, a ja 
као одговорни Мииисгар за вођење грађевинске 
политике, морам да вам кажем ово: O некој штети 
за државу o којој говорн г. Станић, ne миже umu 
речи, то je тешка заблуда и плод једне фаптазије. 
Нити je повређен закон, инти су финансијски усло- 
ви изванредно тешки, нити je реч o неким хорент- 
иим бенефицијама. 

0 јавиости и правном оспову уговора o грађе- 
и,у нових железнпчких пруга имам да кажем сле- 
деће: 

Г Стаиић je у своме говору доказивао да су 
уговори o г-ра1;ењу нових пруга зтључеан само- 
стално од моје стране, да су кришом озакоњени 
одредбама ф«нансијског закона, да иису имали 
оотписе Министра финансија, да су као такви не- 
законити, и чак противуставни, Да су оваква твр- 
1)ења изнета од стране неодговориих и неупућених 

: која   пе  познају    карактер    администрације, 
i би' се  могло донекле правдати. 
Пре исго што пређем на излаган.е правне про- 

цедуре којој je подлегао сваки од ових уговора 0 
грађењу, потребно je претходно имати у виду oue 
n[)aiiiic чин>енице. 

1 — Праиило je у Закоиу o држинном рачупо- 
водству — чл. 85 да Министрм ие могу закључи- 
вати ни путем давања у акорд ии путем лицитације 
послове на дужн рок од године дана, с тим да се у 
противном такав уговор нма раскинути, a Miinii- 
стар који га je закључио бпће према држави мате- 
ријалио одговоран. Свакако, да je г. Станић имао у 
виду овај промнс, када je тирдио да je бпло иезако- 
нитог склапаи.а уговора, које je иавео у своме го- 
вору. 
Међутим г. Станић се није потрудио да прочи- 

та и лруги став тога члана. To се чнни у првој ре- 
чеиици изузетак за све уговоре које одобрава На- 

ла скупштина, a у другој за оне који су ту no 

своме предмету пзричио иаведени и за које се ne 
тражи одобрење Народае скупштине, већ само 
претходно одобрење Мппистарског савета. 

У ред те друге групе уговора за које je учи- 
n.en изузетак од става I чл. 85 долазп n уговор »за 
подизан>е државних објеката«, a међу те државне 
објекте несумњиво долазе n државне железнице. 

Значн no овом пропису бнло би мп потребпо 
одобреп.е, и то претходпо, Мипнстарског савета. 
Алп закон o измепама законских одредаба којпма 
се ироппсује саслушање илн одлучивање Мшшстар- 
ског савета односно сагласцост Фпнаисијског од- 
бора Иародне скупштине од 27 јануара 1929 годипе 
пренео je иадлежиост Мтгостарског савета на ре- 
сорног Министра с тим да je вршп у сагласностн са 
Претседником Мпистарског савета. Зиачи na ме- 
сто Министарског савета дошао je 11ретседнн1< Mn- 
itncapcKor савета; пре.ма томе ако са.м имао 11|)ет- 
ходну сагласпост самог г. Претседпика Мпистар- 
ског санета, могао сам потпупо саобразпо закон- 
ским прописима закл.учити овакве уговоре. 

Како сам ja имао сагласне одлуке ne само г. 
Претседника Министарског савета, већ и Прпвред- 
но-финансијског комитета министара, и г. Министра 
финансија достављене ии под бр. 3419/31 и 3758/31, 
joni upe 3 јануара 1932 године, за време док je 
функцију Министарског саиета вршио сам HieroB 
Прегседник, то 6 каквој повредп закона с моје 
страие при закл.учпвап.у уговора са Европским 
друштвом за хнпотекарип и баикарски креднт п ca 
r. Едмондом Боајеом, не може бти ии говора. 

Да je ова процедура била у противности са по- 
зитивним законским одредбама, које су у то вре- 
ме биле na спази, ne бп за копстаговањс те пепра- 
вилпости бло потребпо да се после впше од две го- 
дне за ове уговоре запптересује r. Андра Станић, 
тадап.п мој министарски колсга, већ бп протпв њих 
одмах n upe н.пховог уво1)еп>а у жпвот реагпрала 
Главпа коптрола, која као iiajnninii форум бди над 
стриктним noniTOBaibeM законитости у допошењу 
ад.мпппсгратпвппх аката. Међутим, као што сам 
имао сагласност и Претоедника Мпппсарског саве- 
та, n г. Mimnnpa фииаиоија, и Привредно-финаН' 
спјског комитета Министара, тако исто дала je ca- 
гласпост na склопљвне уговоре и општа седпица 
Главне коитроле бр. 24504/32 n 25745/32. 

Све ово важи n за измену уговора са ипжпње- 
ром Боајеом. И ту ми je бпла потребна претходна 
сагласност Министарског савета и потто ona иаие- 
na нпје била na шету државе, јер се тб nuje ne же- 
лело, то Краљевска влада mije била дужна да при- 
мени процедуру предвнђепу у чл. 84 Закона o др- 
жавном рачуповодству. Овакво схватање mije има- 
ла са.мо Краљевска влада, seh и Главпа контрола, 
која je дала na уговор o преносу права na Батињол 
своју сагласност у општој седници под бр. 10Л172 
од 26 децембра 1932 годипе. 

Блнже o тим уговорпма бпћс речп после on- 
штих папомена. 

2 — Да бп своју огггужбу против мепе што 
umne поткрепио и моју тобожњу крпвпиу што ве- 
lioM иачипио, r. Апдра Станић позвао се na земал.- 
скп Устав који ja, no п.еговом тврђењу, нисам no- 
штовао. Према г. Станићу, Устав тражи за закључе- 
ње оваквих уговора допошење закона. Али je ово 
тврђење г Станића, као и сва остала, пеосповапо. У 
ствари npii позивању na Устав, г. Стапић je учппио 
троструку погрешку. 
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lipe свега, г. Станнћ не може да иаведе ниједан 
проинс Устава, no коме би супротпо члану 85 За- 
коиа o државном рачуноводсгву за закључеље ова- 
кнпх угопора, било потребно доношење закона. 

Затим, чак ако за треиутак претпостапимо да 
je ово допошење закона потреоно, опет правно ие- 
ма никакног зпачаја чињенца коју истнче г. Стз- 
нић, да смо na даи 3 јаиуара 1932 год. кад je уговор 
noTiincaii, поред Народпе скупшгине, имали всћ u 
Сенат, н да je онда требало иреко Плродиог прст- 
ставииштва донети потребап закоп. 

Јер чак кад бн доношење закона доиста бнло 
потребио, ипак би за ту сврху питервеиција Народ- 
ног претставништва бпла нспотребиа. Зашто? Sa- 
ro што бн тај закои трећсг јапуара 1932 годипе Mo- 
rao доиетп Ih. В. КралЈ јер je њему, no чл. 117 У- 
става прнпадала у целини законпдавна власт не 
до избора Народног претставтчптва, како би то 
хтео да претстави г. Станић исгичујш 3 јаиуар као 
датум пзбора и друтог Дома закоиодапиог тела, 
него до састанка Нарадиог прегставнииггоа, a raj 
састапак je био, као што je позиато, ие трећег пего 
1-1 јануара 1932 године. 

Пајзад, увек под претпоставком да je Устав 
донста прописао непгто што бн било супротно чл. 
85 Закона o државипм Јчачуиоподству, опет би за 
Крал>евску владу и MLMIO ono меродавап nponnc за- 
коиа, a не nponnc Устава. Лер према чл. 118 Уста- 
ва, на који се r. Стапић позпва, само потпуно no- 
грешно, сви постојећи законп, сем закопа o кра- 
љевској власти и впховпој државпој управн од 6 
јаиуара 1929 годппе, остају на спази, док се рсдов- 
ним путем ne пзмепе и укппу. Према томе, no гла- 
су самог Устава остао je на снази и чл. 85 Закона o 
државпом рачуповодстиу, чак n кад бп no тврђен.у 
г. Cranuha тај члан био протпван Уставу, те оту- 
да, држећи се овог закопског члана, КраљевКлса вла- 
да и ja далеко од тога да ош тиме повредплп У- 
став, баш с.мо папротпи поштовалн п.егове јасне 
одредбе. 

3 — Алп n ja лпчпо сам сматрао да у уговорпма 
има извесних одредаба за чију ми примепу није би- 
ло довол>па оагласпост Претседппка Мшгистарског 
саоета и Главпе коптроле и зато те одредбе нпсам 
прпмеп.пвао све док one иису добпле закопско одо- 
брење. По закопу предузпмач пма сносити све даж- 
бпне. Ме1)утпм, сауговорачи, као што je уобичајено 
код јавних радова, свој прпстапак на уговор усло- 
вплп су тражеп.ем пзвеечгих царппскпх и порескпх 
повластпца. Зато сам још у буџетској дебатп у пр- 
во.м сазиву овога дома преко г. Мпппстра фпнап- 
сија подпео n Фппаппјском одбору и Народпој 
скупштннп n Сепату на одобрење o повластицама. 

Оба Дома Народног претставппттва дала су 
свој прнстанак na те повластпце. Не може се схватп- 
ти да су n Народпа скупштппа и Сепат изгласали 
овако важпе одредбе у незнашу, o чему се радп. По- 
стоји дапас иеоборпво правпо правпло да се na не- 
зпап)е закона ппко не може позиватн. И кад се зна 
да нпко не може позпвагп се на nesnaibe закона, 
као неко своје оправдап.е, опда оставл:>ам г г. на- 
родпим послаппцима да цепе, у какву je сптуацнју 
себе ставпо г. Апдра Стаппћ, изјављујући да му до- 
сад иије било позпато оно, што je већ две годппе 
позитнван закон ове земље. Из тих одредаба г. Ста- 
nnh je могао да сазна да сви уговорп постоје и да 
ми, путем iinTepnciauiiji- ii.in nman.a тражи објаш- 
њеп.а o п.пховој садржини, коју би  му у свако 

доба дао. 
Али ono што нпје учпппо г. Апдра Станић, учн- 

uno сам ja. Ja сам приликом дебате Финансијског 
закопа за 1933/34 год. тражио од Народпог-прет- 
ставништва да прими к знању садржину ових уго- 
вора, али ne у намер да себе покријем, j ep — као 
шго се впдп пз досадањег нзлага11>а, ту потребу ни- 
сам нн имао, пошто je законитост тих уговора већ 
била оцењепа од cpane једппо за то позвапог тела 
— Главпе коптроле, већ једпно пз поштовшна npe- 
ма прсставппчкпм домовпма. И после. дискусије v 
Фипаспјском одбору, Народпа скупштииа, a затпм 
и Сенат, прпмплп су к зпап.у, одобрпли и озакопплц 
те уговоре у § 50. Нетачпо je да су они протурени, 
јер се то nuje желело, јер да сам то хтео ja не бих 
предложпо једну стализацију из § 50 из које ct 
сно види прсдмет уговора, већ бп се користио vo- 
бпчаЈепим пачппом, којп се озакоп.ују управни 
акти, код којпх целпсходпост добре адмшшстрз- 
цпје захтева поступаН)е пзузетпо од закона. Ha- 
родпој скупштиии позпата je та процедура анопим- 
nor озакоњења оубичајена већ десетак годнна v 
опом последп.ем §-у Фппапспјског закона, у коме 
се ређа низ нумера n датума Указа n решења ко\п. 
ма се призпаје закопска снага без изношења са- 
држпне. 

5 — Према § 5 Уредбе o организацији Минн- 
старства саобраћаја n саобраћајне службе, Мпни- 
старство саобраћаја je бпло падлежпо за закл.учи- 
вање овнх уговора. 

Ово су бплп закопскп npomrcn, o којима сам 
пмао водптп рачупа n o које се ппсам ггрема овоме 
огрешпо. 

A сад да видимо пзблпже, како je текла про- 
^сдура прликом вођења преговора и дефинитчвва 
закл>учен>а свакога уговора o којима je говорио г 
Станић и за које je тврдко да сам nx сам потпиои- 
вао без сагласностп падлежппх фактора, a napo- 
чито без сагласностп Мипистра финансија, с обзи- 
ром да ти уговори ne noće потпис Мипнстра фи- 
nancnja. 

A сада да пре!>ем на уговор Лозппгер o гра?)ен>у 
пруге Пожаревац—Кучево. Пожаревачка област i« 
no Уредбн o копцеспјп за грађење u експлоатаци- 
jv железппца у пожаревачкој области од 20 jv.i.i 
1928 гбдине, која je пмала закопску снагу, закл.\-. 
чила уговор са (|)прмом Ориепт—Кострукт из Њ\- 
јорка o финансирању и грађењу пруге Пожаре< 
вац—Кучево. Тајуговор од 2 марта 1929 године 
na предлог Мппистра финансија под М.Ф.Пов.Д 
Бр. 356 од 21 маја 1929 године одобрен je од črpa- 
ne Министарског савета. Ja сам гада био Mnuii- 
crap шума и рудпика и у једпој компсији којој 
сам претссдавао, пзјасппо сам се пачелно за no- 
дизање ове пруге с обзиром да она пролази кроз 
крајеве богаге шумом и рудппцима. Нптн сам био 
кадлежан, нити сам био позван да учествујем v 
саставу и одобрењу овога уговора. 

Уговор je paljen једнпо и нскл.учиво у надле- 
жном ресору Мппистарсгва финансија. По том \- 
говору предаг je rope помепутој фирми износ ме- 
ница од сграие области са државним акцепгом у 
вредности 8.237.192 долара. Како фпрма ни.је бвда 
у MorytiHocrH да пзврши уговор, a била je у troce> 
ду меница са одреЈјеппм роком плаћања. то je нз- 
вршен npenoc овога уговора са фирме Ориент- 
Копструкг на фнрму Лозипгер, n ca пожаревачке 
обласги иа државу. Преговори o овом преносу во- 
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ђени су искључиво од стране тадашн.ег Министра 
финансија. Ja сам заиста дао сагласност да извр- 
ineibe овога угопора може прећи у ресор MHHII- 
старства саобраћаја, али та мо.ја сагласност одно- 
сила се једино и нскл.учиво на оргаиизацнју изпр- 
шења уговора, пошто je управа за rpaheibe била 
у саставу Министарства гра1)евина. Бил1, би сме- 
nmo од мсие, да ja оспоравам клаузул ;едног 
nocTOJeher уговора, којн je закл.учен v над :жно- 
сти Министарства финансија. 

Приликом преиоса овога уговора, Министар- 
ство саобраћаја je било само као технички opran 
позвано у погледу одређивања једини«шнх цена 
и у том смислу су во^сни преговори изме1')У једпе 
комисије из ресора Мииистарства саобрађаја и 
претставника фирме Лозиигер. Министар ({чшан- 
сија je водио директне преговоре o јединичним 
ценама са претставницима фирме, н пошто je по- 
стигао извесно смањеље цепа, on je с њима и за- 
кључио уговор o преносу, a no претходној сагла- 
сности    Претседника   Министарског   савета   број 
2248/31. 

Taj уговор o преносу je спроведен аком Ми- 
нистарства финансија под бр. 39.259 од 20 јуна 
1931 године. AKT у коме je 'извршеи овај ripenoc, 
11[)смапотписао сам и ja као Мннистар саобраћаја, 
али чисто из формалних разлога и као шеф тех- 
ничког ресора у чију je иадлсжност пало изпрше- 
ње овога  уговора. 

Овако" примлзем уговор o npenocv доставл^еп 
je од страпе мога ресора на сагласност Главној 
контроли и она je својим актом бр. 16.322 од 8 
иарта   1932 год. дала своју сагласпост. 

Закључак: Закључење овог уговора са фир- 
иом Ориент-Конструкт од страпе округа, као н 
измена овога уговора и препос па фирму Лозиигеп, 
извршени су ван ресора Министарства саобраћаја 
v надлежност Министра фипансија. Уговор o пре- 
посу je добио сагласност надлежних фактора, као 
и сагласност Главие контроле. Према томе o њему 
neliv ни  да говорим, нити да га апалишем. 

" Прелазим на уговор са европским друштвом 
за хилотекарнн и банкарски кредит o грађењу 
npvre Велес—Прилеп. Месеца октобра 1932 год., 
a ппема начелној одлуци Краљевске владе o из- 
воћењу јавних радова на кредит, распесало je Ми- 
нистарство гра1)еви11а копкурс за изградњу путс- 
ва и железничких пруга на кредит, a с обзиром 
•ia je тада rpaheibe пруга спадало v иадлежиост 
Минкстарства грађевина. Како je у меНупремему 
растерећено Миинстарство грађевина и један дсо 
послова пребачен у ресор Мииистарства саобра- 
haja a међу које спада и грађење нових пруга, то 
су"у Министарству саобрађаја во^еии преговори 
са поједииим домаћим и страним фирмама које cv 
се пријавиле за конкурс,   a то je билр почетком 
1931 год. 

Међу примљеним поиудама као нашовол.ниЈе 
су оцегвепе поиуде Европског друштва и Едмонда 
Боаје-а, обе француске фирме. Ти су преговори 
вођени неколико месеци. По завршеним прегово- 
рима, a према предлогу стручие комнсије која je 
водила преговоре и која je била састављепа од 
стране финансијских и тсхиичких стручњака мога 
ресора, затражио сам сагласпост од Претседаика 
Министарског савета. актом М.С.Г.Ж.Бр. 9763 од 
21 септембра 1931 год. да могу према условимп. 
које  сам   изиео, закључити уговор са    Европским 

друштвом o грађењу пруге Велес—Прилеп. Својим 
актом бр. 3758 од 22 октобра 1932 год. са моји.м 
подиесепим предлогом сагласио се Претседиик 
Министарског савета, с том резервом да се са про- 
јектоиамнм уговором сагласн и Мшшстар фнпап- 
сија. Уговор je достављен Министру фннапсија и 
on je учипио своје примедбе у акту М.ф.бр. 83301 
од 7 децембра 1931 год. са напоменом, да се цео 
прсдмет нзнесе пред Прнвредио-фнпансијски ко- 
мнтет Мпнистара ради доношења дефинитив- 
не одлуке. Према овој жељи je и поступљепо 
Привредно-финансијски комитет Министара je 
својом одлуком заведепом под бр. 017 од 16 де- 
цембра 1931 годипе дао своју сагласпост за закљу- 
чење уговора са нзвесннм напоменама. Ове су па- 
помсие усвојене и према овој сагласности комите- 
та, чнји je opran Министар финансија, извршио 
сам потписнвање уговора на дан 3 јануара 1932 
год. са претставннком Европског друштва. Овај 
закључепн уговор достав^еи je na сагласмост 
Главпој коптроли која се истим уговором сагла- 
сила својим актом број 24.504 од 31 марта 1932 
год. Како je овај уговор садржавао извесне од- 
редбе у виду пореских, таксемнх и царнпскнх no- 
властица, које су се противнле постојећем пози- 
тивном закомодавству, то сам одмах припремио 
потребне одредбе за Финансијски закои за 1932/ 
33 год. и те су одредбе ушле још у прошли Финан- 
сијски закои у § 17 тач. 6. Из стилизације оиих 
одредаба види се да je овај уговор закључен за 
Краљевску владу, a ннкако да сам га la закључио 
у име своје, како се жсли неверно претставити. 
Када су ове одредбе биле предмет дискусије у Фи- 
нансијском одбору прошлогодншње буџетске ди- 
скуснје, Beh je бнло речи o тим уговорима у сед- 
пици Финапснјског одбора. 

Закључак: Уговор са Европским друштвом за- 
кључен je у сагласности са Претседпиком владе, у 
сагласности са Привредно-финансијским комите- 
том, као и у сагласиостн са Министром финансија, 
односно са свима опим факторима, који су били 
иозвани на основу постојећих закопских прописа, 
као и са свима оиим факторнма, којн ангажују 
Крал.евску владу као целпиу. Сем тога, и овај у- 
говор je добио сагласност Главие коптроле. И нај- 
зад, иосле три месеца no закључку овога уговора. 
један део његове садржине озакоњен je првим на- 
редним Финансијским законом. 

Прелазим на угоиор са Едмондом Боајеом o 
грађењу пруга Приштина—Глоговцн—Пећ и Би- 
xali— Книн. Кроз исту правну процедуру, као што 
je био случај са уговором Европског друштва, 
прошао je и уговор закл>учен са фирмом Едмонда 
Боајеа. Ha предлог Министра саобраћаја дао je за 
закључење овога уговора своју саглсност Прет- 
седник Министрског савета актом бр. 3419 од 13 
септембра 1931 године. У тој сагласности стоји 
поред осталога и ова констатација, да Привредно- 
финансијски комитет Министара сматра у пачелу 
да треба да се омогући што више инвестиционих 
радова у пашој земљи. Цео предмет je изиесеи no 
том пред Привредно-финасијски комитет Мини- 
стара који je донео одлуку да техничке услове 
прнма к зиању, и овластио Министра фннапсија u 
Мппистра саобраћаја, да се сагласе у погледу фи- 
нансиских услова. Мипистар фииапсија je no том 
својим ктом бр. 85.437 од 16 децембра 1931 ro- 
диис учинио извеспе примедбе na предложспе фи- 
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нансиске одредбе и позвао Министра cao6paliaja, 
да no овнм примедбама поступи н цео предмет 
изнесе понопо пред Привредио-фнпамсијски коми- 
тет ради доношеиЈа дефнпитивпе одлуке. У својој 
седници под бр. 621 од 22 децембра Комитет je 
прихватио дефинитиван тскст уговора. Потом je 
нзвршепо формално потписнвање уговора изме- 
ђу мепе као Мипистра саобраћаја и претставннка 
фирме Едмонда Боајеа. Један део уговора на исти 
пачип je озакоњсн прошлогодишњим фанаисиј- 
ским законом. Својом одлуком бр. 25.745 од 31 
марта 1932 године Главна контрола je дала сагла- 
сност на овај уговор. 

Закључак: И овај уговор прошао je кроз све 
фазе законом прописане, и нстс тако доби сагла- 
снст меродавних фактора из владе, Главне кон- 
троле и уз то озакоњеп je прошлогодишијИМ фи- 
нансијским законом. 

Прспос уговора Боаје na Батннол извршеп je 
овако: Чим je ступпо па снагу закључени угово|) 
са Едмопдом Боаје, on je испунио обавезу o по- 
лага1бу кауције и исту положио у предвнђепом 
року неког завода. Оцену o бонитету ове кауције 
имао je да да г. Мнпистар финансија према уго- 
вору. И он je изјавно да ne позпаје завод. 

Авгусга месеца Боаје je послао претставку KO- 
JOM тражи да се препос уговора извршн na преду- 
sehe Батнњол, с обзпром да je та могућност пре- 
носа предвиђепа техпичкпм уговором. Одмах су 
поведепи преговорп са предузећем Батињол, да 
би се утврдили услови овога препоса. 

Овај je предмет изпесеп у седппцп Миппстар- 
ског савета од 23 септембра на којој je имало да 
се реши питање: или ракпсид уговора Боаје, или 
npenoc na Батињол. 

Допесепо je peuieiiie у овој седници Мшшстар- 
ског савета О.Г.Ж.Бр. 9705 од 23 септембра 1932 
год., према коме сам овлашћен да могу у име Кра- 
љевске владе потписатн пренесеи уговор са Боајеа 
на Батињол, a ca извесиим изменама и допунама 
првобнтног уговора. Ове измене и допуне су тре- 
бале да буду такве природе, да one не погоршава- 
ју опште услове уговора првобитног, јер се оце- 
пило, да на место Едмонда Боајеа- држава добнја 
једнг солиднијег сауговорача, који je у нашој зем- 
Лзи ангажоваи у извршењу великих радова. 

Измене и допуне не могу се третирати свака 
за себе, већ оне претставл:>ају целину која се нма- 
ла ценитн у односу према одредбама уговора пр- 
вобитног. Како се овде није желела измена уго- 
вора на штету државе, то пренесен уговор иије ии 
имао потребу да буде доставл.еп Саветодавном 
одбору при Министарству финансија, што су ак- 
цептирали сви факторн. За то je овако пренесен у- 
говор достављен Главној контроли која je дала 
сагласност под бр. 107.172 од 26 децембра 1932 
год. како на предложепе нзмене, тако и у погледу 
овлашКења да Министар саобраћаја може потпи- 
сати уговор са друштвом Батиљол у име Крал.ев- 
ске владе. По донесеном решењу Мннистарског 
савета o преиосу уговора на Боајеа н o упесеннм 
изменама и допунама, ja сам, из разлога предо- 
строжности, ипак одмах образовао једну комисију, 
која се изјаснила у своме извештају против раски- 
да уговора са Боајеом и дала своје мишл^еље o 
изменама. Из овог извештаја се види да je овај 
уговор прегледап, третирано питање раскида и 
препоручен за потпис. Ha основу овлашћења Мн- 

иистарског савета, потписао сам na дан 1 октобра 
пренесен уговор na предузеће, Батињол. У првом 
иаредном Фниапсијском закону унесене су одред- 
бе o озакоњеу овог пренесеиог уговора и no по- 
себном §-у Фнпаиспјског закоиа. 

Закључак: И код овог препоса уговора са 
Боаје na Батињол поступљено je стрнктно према 
иостојећим законским одредбама. Пренос je тре- 
тираи у Мииистарском савету и одобреи од Главне 
контроле. 

Из свега овога произилази јасно, да je закљу- 
чење овнх уговора прошло кроз сарадњу свих 
надлежиих фактора, да су према томе задовољени 
сви правкн и законски услови, a да mije ништа 
рађено у помрчини, и да није Министар саобраћа- 
ја ништа радно иа своју руку, у своје име. 

Фииансијска страна уговора изгледа овак^. 
У погледу фипансијске страпе оних уговора који 
се иарочито нстичу за изградњу пруга Велес—При- 
леп и Прнштина^—Пећ н Бихаћ—Киин, снтуација 
je таква да њихова вродиост изиоои 725 мнлиоиа 
динара. Ову њихову вредност подвлачим из раз- 
лога да се види, колнко су озбиљне тврдње да je 
иржави нанешена штета од 800 милиона динара и 
то доводн у везу са мојим радом, кад су у питању 
ируге чија вредност биће у износу нешто већсм 
од 700 милиоиа дииара! Како су финанаијски ус- 
лови осталих уговора (Пожаревац—Кучсво, Бео- 
град—Паичево и Београд—Ресннк) утврђеии ван 
сарад11>е ресора саобраћаја, то иећу o тим услови- 
ма nm да гоиорнм. У погледу техиичког дела ORII\ 
уговора за који техннчки део нарочито носим од- 
rO'BOpmocT, јер je то радила админисфација сао- 
браћаја, o томе ћу говоритн na другом месту. 

Прсговори o фивансијским одредбама су у 
моме ресору од стране делегнраннх стручних хо- 
МИСИЈа и прелстаииика предузећа na je све то до- 
стављомо Министру фиваисија. Без Миижггарског 
савета односно Привредно-фипанснјског комитета 
Министара, односио Министра финансија иије ни 
гедан уговор закључен. Између мепе и надлежног 
Мииистра финашсија за оцену бонитета финансиј- 
ских уговорних одредаба вођена je претходно пре- 
писка, пре него што се ueo предмст једнога уго- 
вора, no добијеној сагласпостп председпика Mmiu- 
старског савета, износи пред Прнвредно-финасиј- 
ски комптет. Ни једна финансијска клаузула у ов^ 
уговоре пије упесепа, ако није било сагласкостп 
Мшшстра фппанспја, a ако та сагласпост nnje na- 
ra пиомеиим путем, ona je била дата од страпе 
Мииистра фшасија као чЛака Краљевсме владо 
одпосно као члана Прпвредпо-фипапспјског комц- 
гета, где су фппапсијске клаузуле претресане. Не- 
ма ни једног ппсмешог акта, из кога се може утнп> 
дити да je супро-пго учињено. Ако г. Мпппстар фц- 
папсија пије давао за сваки уговор своју писме- 
ну изричиу сагласпост .и шије ставл>ао своје пот- 
nnce иа 'Овс уговоре, јер оии HHICV ни јелним ча- 
копскпм пропиоом nn проппсшни, његова саглас- 
пост било v Мппистарском савету било v Ппигф^ ц. 
но-финансијском комнтету, била je предуслов без 
кога се ии једаи фипаиспјскп уговор ове врстс 
«njie могао закл.учпти. И сви су му уговори сллтм 
на oucnv. 

Ja 1i\' Вам детал.но пзложити садржиму ових 
одредаба, a вама остапљам да nemire, да ли су cwe 
добре или me, да ли су њиховим уношешем innv- 
реси 'irainer јавпог кредита оштећепи и да лп су 
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оне уо^ичајене или не, односно да ли оне заиста 
претставлЈа ју концесије иностраиим предузимачким 
друштвима,  које прелазе дозвгалЈене гралице. 

Одмах у почетку примећујем да су преговори 
ca горе поменутнм фирмама вођени у најнеповољ- 
нијим момвнтима за ваии кредит иате држапс. Ка- 
да су ови преговори закључеми на лаи 3 јануара 
1932 године, хартије од вредноста иаше државе 
су у зпатном паду и обсзбеђивале су ренту oko 
25^. To :ie моменат који се мора имаш у виду, 
када једна држава апелује ma ииосграна тржишта 
за прибавл>ање срсстава за извођење јавндас радо- 
ва. O томе моменту иесумч.иво водили су рачуиа 
када je доношвна одлука o изовђењу јавших радо- 
ва на ггочек. 

A сад да видимо изближе , како изгледаЈу те 
фамоане фииансијске одредбе порепоменутих уго- 
вора o грађењу, који су закључени од страие Mo- 
ra ресора. .^ 

Кол оба vroBopa призната je камата од Тп>, 
и то искл.учиг.о иа износ примљене противвредао- 
сти изграђених радова према месечним ситуација- 
иа. По оиој камати закључиванисунашинајвећи 
ииострани зајмови, na ii no већој, и то у времену 
Koie се потпупо разликује од времена у комс су 
ови уговори за«ључиваии. Иако се услови овнх у- 
no©opa o граНењу «а почек me могу у сватоо*) no- 

еду угтоређмвати са условима чисто финаисиј 
ских државних зајмова, ипак ово упореНење једч- 
ио ie могуће за оцену бонитета финансијских усло- 
ва угопопа o грађењу железпица, јер услови јед- 
них и других уговора стоје у тесној вези са on- 
штим   !авним кредитом државе. 

Кот; гедкпг и другог уговора прсдви^ена еми- 
аиоиа стопа износи 92%, што значи да ге камата 
7% на истминални кредит повећава за O.G%. Емиги- 
OIHH Kvpr мод Бреловог 8% зајма износио je 86,75-', 
код Блеровог 7% зајма 86%, a код пккледњег др- 
жавног сгабилизацшоког зајма 87,50%. Ако узме- 
мо v обзир камату и емисиони курс, онда je инте- 
рес зајма 'одиосио кредита на иомишалпи пзнос био 
OR TI' 

Блепов 8%  9,2% 
Блсоов 7%  8.1% 
Стабилнзациббии 7%        .   .   8% 
Ер.ропгко друштво      .    •    •    7.6% 
Боаје-Блтињол        ....    7,6% 

Из   овога iacHo произилази, гогподо, да инте- 
рвоко  оптерећење угсивориих кредита и држанних 
saiMOBa   јесте у корист    фмнаисијских    уговора o 
rpnhr'r>v пруга. 

Принцип ic, гшспдо, да се у свима уговорима 
o зајмовима и уговооима o дугорочном крелиту 
аризнађу троигкови бапкарима на име прпвизије и 
лр. ооиова, a кш дугорочних угопора o грићењу 
прслузимачима, iep 'они фииаисиоа.^ грађење пру- 
га не властипгм срествима, већ крелитима чије 
тротикове природно бпцају Ha дужпикп, Члан 8 o 
цржавном спол.и.ем зајму узлату од 1922 годипе у 
■■;■■.\те ставу тестом предаиђа трошмове сичдика- 
та, пласирања и штампања обвезница v износу 8 
ггоена. Ти су трошкови били уиесеии v сам емиси- 
оми KVPc. Код послелп>ег државног 7% стпбилиза- 
циоипт затма ти признати трошкови банкарима из- 
ншсе R R%, inro зчпчи ла ic v ствари еми-сиони KVOC 
био R2%. a не no 87 и no %. V стваои тпеба оачунаги 
да ie лпжар.а примила ефективних 81%. јер je не- 
сумвлпп)   и.мала и ДР- тошкове 38 1%. Сва се npo- 

визија код државних зај|мова исплаћује башкарима 
одмах и na њу се плаћа одмах иптерес na терет др- 
жаве. 

Код закљученпх угонпра o грађењу прута на 
почек такође морала се, no овом општем финан- 
anjcKOM узусу, пр/изпати 'пакнада за финансијске 
тр.микове кредита. Како icc код ових уговора W 
може ефективно исплатитти ова провпзија и ови 
трошкор.и за финаисијску страиу угоиора, јер су 
сами no себи уговори o кредиту, то су се опи при- 
знали у две фор.мс: прнзкавањем интсркаларчог 
интервса на иеискоришћепи део креднта н деппио- 
Бањем разлике између смисиоиог и »шмниалнзг 
курса у Kop'HCT друштва са правом камате па ову 
разлику. Услед депоновап>а ове месечне разлике 
смгуапије ое исплаћују са 100%, ne mo утврНеном 
емисионом курсу, с обзиром да je ова разлпка o 
почетку примвне уговора ликвидирана. 

У поглсду внаиие мптеркалар^гог иптереса и 
чамате на разлику између иоминалног и емисиоиог 
курса постоје разлике измећу уговора Европског 
друштва за хипотекајрнм и 6aHicaipicKH крсдит и v- 
говопа Боаје односио Батињол. По првом уговору 
интеркаларии иптерос иаизси 2%, а »ије прпзплта 
друштву камата на разлику измећу нрминалног 
и емиспоиог курса; no уговору Боаје одн'тно Ба- 
тип.ол признат je шнтеркаларнн шттерес 3% и к.т 
мата 7% иа разлику ивмеђу сми-сиоиог л «01МИ1нал- 
7ior курса. Ова разлика у погоршању услова пз.ме- 
ђу ова два уговора дошла je ртуда, што je Европ- 
ском дгуштву обезбећева под истош кредитним у 
словима набавка матермјала у Франпуској за no- 
требе name државе, a у висипн V-1 кредита. Ове na- 
бавке пгестлв.Ћају за Евпопско друштво (едпу 
спе1ш1ал1№У поволзност Kofa пије призката БоаЈеу 
односно Батињуолу. ПриР«ало се no уговору Боа- 
је 1% виши интеркаларни иптерес. 

Овај интеркаларни пптсрес који je прнзнат no 
једном и другом уговору претставл.ају no мишљењу 
мпогпх пајиормалпије клаузуле које се прлктпкују 
код ове врсте уговора и one као такве ne претстав- 
л.ају ни мало већи терет трошкова и провизија, пего 
mro се овп призиају у уговорима n државним зајмо- 
впма, негоштосустварно прианати noсвима спол.- 
ним зајмовима наше државе. Фиплисијскп есћсклт 
интеркаоалног пптепеса код Евпопског дпутптва из- 
поси према вредпостп пруге Вслсс—Прплеп, 3,2% 
од ивоноа коедита, >а код друштва Боаје, одаосгао 
Батип.ол 5^%. Ови процсити показују да се оста- 
ло у вормалним границама висине оеих трошкзва 
n провизиЈа. Ово je факат n ooi се ne можс иичим 
10СПОППТП. 

У погледу амортпзлцпје уговор са Европскпм 
друштвом предвнђ.а амортизациши рок од 12 го- 
дина, с тим да се за врем€ од гфве три годиие не- 
lio вршити испллта ануитета, већ да he прва испла- 
га EHVHrera отпочети седмога оемесиоа no закл.у- 
чењу уговора, т. ј. трећег јануара 1935 године. И- 
crir je irpiimuni спроведан и У уговору Боаје, од- 
иошо Г),гп111,ол. Рлзлчка je једино v томе, што код 
Батољбла између гаотписа уговора 1 октобоа 1932 
годиие и npnor ануитета рд 1 јлнуара 1935 годи- 
Н€ биће две годиве и три месеца, што je дошло 
услед чип спипе, да lie се главпи раДОВИ на пр\ми 
Приштина—rieli завршити утоку две године. Овај 
рок амортизације никод једног ни код лоугог vro- 
вора несумМлЈВо да мије довољан v односу према 
дугогодишНЈОЈ   амортпзацији    државпих споллјнх 
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зпјмопп, али то су били најтговољиији услови a- 
мортизације, које смо могли обезбедитл, a они 

' су прмближно, 'уостало.м, одговпрали предвиђе 
ним роковима који су били раније прописаии од 
crpairc Мтмшстра финаискја, приликом одрс^нва- 
ња базе за извођење јавних радопа на кредит. 

Према vronopv Европсмог друштва предвиђе- 
на je кауција у нзносу 3,000.000 фп. франака у ме- 
ницама; приаиато je право друштоу да тражи да 
се ова кауција у менииама заметш са једним га- 
рамгним писмом илн државним југословеисктл 
хацугијама. ако зато добије сагласност владе. Ова 
се каупија ослобођава у nponopuniin кауције ш- 

ffl ср KotHCTMTvmue no техничком уговору путем 
?.% обустава ол месечмих ситуашија. Код уговора 
Боаје односно Батишола ппелпи^оиа ic кауиија v 
изиосу 14.730.000 дииапа у готону или држатгим 
обг.рзницама. Онако какп су предвплеле одоелб( 
мпсдасхра o кауцнји. тамо су и друшгва поступила. 
Начтш кпко cv &в€ Kavnnic коиституисан^е прет- 
ставља v,o6fH4a}eirtv праксу и заснива сс ira одпед- 
балга чл. РЧ Закона n дожавнк>м оачмноволстћу. 

У поглелу иооеских. таксеиих и тадафских 
повластцца, оне cv ппизиате и Евпппском друштву 
и Boajev односнп Батињолу. To ie укорењена 
пракга v већиии vropj^pa моји icc закуљчују га шт- 
страиим ('шрмамп. Овс потла.стице cv возаис ис- 
кллгчиво за ралње везате птшри^м. т. i. изррше- 
ifve\f уговппа. Пис нису ппакса pocona Мшшстаоства 
caoonaliaia, већ узллс, који ое практикује, me сзамо 
v нашој земљи. већ гптчо у свима зсмл.ама моје 
апелу.ју на шиосграиа фииаисијска тржишта, a у- 
след честих  промвгеа  пмпеског законкздавства. 

Питање KivpcHOr однооа измећу впелности ди- 
нара и страипх девнза, то imjp ствап miTii предмет 
товшрпих аДноса. Према томс, niiic се ш могло 
захтеватн од Мгашстарства саобраћаја да оно у- 
.'a'.if v pacnpanv овог питања, утолимо пр,\ што v 
ппч-ч! држави постоји зпкои o стабилизацији мов- 
ца, према крме се врслиост динапа засиива Hđ прип- 
цшу дсфпнитивне златие стабилизаппјс iiicron'1 

:■; ■диосгн. Мииистарство сашбраћаја презеитипа 
месечне ситуације v дина^ма, a бетове на črpa- 
ne валуге нздајс Мшшстарство финаисија. Прсма 
ИОме, кад би се желело у постгшпл' овот- прима 
тражити неки узрок штетс за нашу државу, онда 
je треба тражити у ©пштим финаисијским и при- 
вредвим приликама, како у земллј тако и у ино- 
сЦропству. 

Ови ианеоеии финаетсијски услови претстав- 
.hajv, господо, битпу садржпиу фишашсијрких уго- 
вора o rpaljcu.v пруга закл^чсних са Европскнм 
друштвом за хишотекарии и банкарски кредит, са 
Боајеом, одаосио &ат1ин>олам, Оии су једино мс- 
родавии да сс оцене, да ли су ови уговори закљу- 
чшш под поволлшгм или неповољишм финаисијсга^м 
услшвима, да ли су ови vroBoipin заиста no својпм 
финанШЈОКим услпвима тако страшни, да су и опи 
једнмм дслом причииили измишљену штету од 800 
милиона динара коју нам je г. Станић овде npef 
ставио. По момс скромиом увсрсп.у, a no мишл>е- 
и.у најмеродавнијих фишигсијских струч11,ака, ови 
услови нн у чему нису нарушили јавии кредит иа- 
nie др^каве, ни у чему нису далн повода да се ве- 
рује o неким баснословним датам повластицам,! 
овим страниад друштвнма; иапротав, овн фииан- 
сијскц услови су такве природе, да je озбиљва 'ј''- 
јазап с обзиром иа прилике света да ћс се моћи 

овакви услови обезбсдити. Уосталом ако се и фи- 
наноијасе међунардоне прилике гтогоршају ови pa- 
дови на кредит су добро дошли, ако се побол.- 
шају, na мн можомо коиверзијом да (олакшамо у- 
сл  р.с у потледу амортизацишог рока. 

У свом говору г. Стаиић нам je изнео да лва 
друиттва граде прутс са нашим финансиЈским срет- 
ствима н да би ми били у сташу да сами изпради- 
мо ове пруте од 1 јула 1932 године до 3 јула 1930 
годгаге, и да nr>c\ia томо, eno што будсмо платили 
гтосле 3 јула 1939 тодине претставл.а с\ву IIITOTV 
Kojv ie on опсммо па R00 милипна дпипга. 

Г. Станић je постављао онако ствари. како cv 
iheroBOj рачутгапи  иабол.с конвеитралс. Ои  ie, кп- 
K'o сам кажс,  посматрао  све  vronope  na  бази   јо- 
дне финансијске целине.    MehvnHM, та  norpeuma 
тачка поЛаска мопала га fle олввсти и до гтотрет- 
иих и ло апсурлних резултата. Не могу се све пру- 
ге тр1етирати  кап јелпа  зајелничка целима.   Свлкп 
се npvra има узети поиаособ,   ien су услови   фи- 
паигпрап.а  различити, време извршења  различи 
то. техЈнмчки ooioKTH разномкзни. K^IO и цеие ве 
|едиа.ке. И што узима nare за poli изграНеие nov- 
ге. Одвајањем моћићемо тачно утв^дити, колико 
ie држава оптерећена са сваком пругом ч\ уколико 
je тачшо, да cv се све ове npvre финансирале na- 
iinnt власштим срстствима. Ла видимо,  шта   нам 
ПОКазуЈу стваппе ччп.с.иицс: 

Пруга Велес—Прилеп. — Ha даш npeinic ове 
пруге лржл."Л1 v експлоатацију оредилтм 1935 го- 
да1не, №.«на he роедиост бвти поема ценовнику гра- 
ћења 2?R.n07.010.—■ динара. Мсћушм. nama he лп- 
жава 'истлатити до тога момсита Евроттском дру- 
IIITBV ефективиих око 40,500.000.— дииара, што 
претставл>а ош 20% вредтости пр.'имл>впе пруге у 
експлоатацпју. У случају да се пруга преда после 
трсћега 1\'ла 1935 годипе, има сс jom до-датти дос- 
пели апунтет од 10,000.000.—■ динара, што he тада 
претстапл.атн ефективнхи исплаћеиих од нашс 
страие око 25% вредпости carpahene пруге; 

Пруга ГТриппгина—Псћ. — Ова npvra пма би- 
ти завршеш и ггредама na дап 1 јула 1935 године, 
Њеиа he врсдиост у томе момеиту бити према цо- 
unBniiKv rpaheiba 105,071.860.— дипара. Ло тог да- 
тума 6nhe исплаћеио од name črpane na нме фи- 
намоијског терета ануитета n осталих обавеза OKI 
22,000.000.— динара, mro прстставл.а око 13.5% г.т 
стварне т^редности примл.ене пруге у експлоата- 
чпју. 

Пруга Бикаћ—Кпин. — Ова пруга пма бити 
завршена до 1 јша 1937 годипе. I bena he вредиоот 
приликом предаје у експлоатацнју бнти тада око 
320,000.000.— динара. Ma име фимап.-цјског теро- 
та апуитета и лругнх обавеза друштву he бигц ис- 
n.'iahcino 149,000.000.— дишра, што прстставл.а око 
45% од вредпости предапе пруге за експлоатацију. 

AKO узмемо у обзир прве три пруге чпје je v- 
говоре закључило Мииистарстио саобраћаја, пида 
he наша држава исплатнти просечпо око 27% од 
вредпоетн примљејних пруга у експлоатацију. Од- 
говор ;iia питач.с: да ли ми финаисирамо ове пр\-- 
гс, сам се no себн даје без икаквог комеигтара. 

Да je овај закључак у потпушом . складу сл 
стварношћу, BiiJteheMo м no томе, што je до краја 
марта ове годипе no свима овим уговоршма без 
Лозшнгера ишла^ено 03,080.000.— динара, a из- 
рађешо je према месечним   ситуацпјама радова v 
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вредности 272,000.000.— дииара, што звачи да je 
према висиши радова nciualieiHo у готову око 23%. 

У оБОлидиши.ем буџету предвиђено je uu фи- 
нансијским тсрсгима утооорја o грађењу сума од 
169 милиоаа, a радоаи he бнти извршени с обзи- 
ром на рокове у вредтосш преко 400 милжша ди- 
нара. 

Колико je рачуиица г. Станића из оанова не- 
тачиа, иајбоље Ке на.м иоказаги овај пример: ка- 
да би Министарство саобраћаја добило фииаиоиј- 
ска cpcicrea из државног сгабилизацн^ног зајма 
од 1931 године за изградњу ових пруга, a за врс- 
ие од 5 голиша, «1да он у току прађен»а овнх пру 
га, a upe иего што их прими у експлоатацију наша 
држава, no условима о©ога држаииога зајма, има- 
ia да плалти у гогову баккарјима -10% од вредпо- 

l carpal^ciim.K аруга. Овај. закључак јасио нлу 
струје, да наша држава не бн била нн мало у бо- 
љем положају у иогледу фиааисијског ефекта, да 
je (ове пруге градила из сретста1ва једног финан- 
аијског државиог зајма. 

Да GM дошао до процене штете ^ид Н00 мшш- 
ona дииЈара г. Станић je пао у недозвољену рачун- 
ску грешку, јер je у ових 800 милиоша дннара унеЈ 
све фишиисиЈ/ске терете кредита, a на име ефек- 
та обавеза за државу iiia име камате, иигеркалар- 
иог интереса и др. трошмооа кредита. 
Када би сс ma овакав начин третирале (јшнаисијске 
обавезе једнога зајма или кррдита, ошда би до- 
шлн до закл.учка, да ће нас последи.н државии 
стабилизацмоин зајам од 1931 године моштати M 
•10 гсдииа a mia и.ме финансијсмог терета преко 2 
мнлијардс фр. франаиа, a то je више од два гтута 
иего што изиосп нзнос овога зајма. Њшо се н.чје 
иашао толичсо неупућвн да фннансијски терет OB'O- 
га зајма   прокламује иа државну штегу! 

У својој оцени штете од 800 мнлиона дикара, 
г. Станић  je рачупао произвољ.ио и недопуштемо. 
Он mije  узео у обзшр све користи које наша др- 
жава дооија од саграђених пруга, a нарочито п.и- 
ово  укамаћење за време -rpajaiba даљег рока a- 
мизације,   a  да би једшш делом компензирао 
наноијоке  терете   креднта. За њега je потпуио 

свеједно   и   ирелевативно,    што се овим    пругама 
комплетира   постојећа државиа железничка мрежа, 

i  he  се   necv'MHiiiBO изразптн у повољнијем фп- 

кзи4сжом  ефекту експлоатације. За i^era не зиа- 
чи пишта,  IIJTO поједиии крајенп iiauie државе до- 
бијају железпичку мрежу и тнме ирви предуслов 
за своје  онажење и уношење свога богаства у on- 
ппе иатеријално богаетво земље и државе. За ње- 
ia ие знач« ништа, што држава у иоглсду земалз- 
ске одбраие   располаже са гаотпуиијом саобраћај- 

i MpeHCOiM.  За г. Станића не значи нншта, што 
he мјугво   богаство бити искоришћено новнм пру- 
гама, као што je случај са Панчевачким мостом чи- 
ја je' вредмост ^ мнлијарде дннара. 

Овачква   Једиострапост  посматраи.а  на  општи 
; иажиих  државиих проблема показују у најве- 

hoj мери  уско к тендециозно схватање јједие сас- 
браћајне  политике. 

Сакжим   je пр|оизвољно мишљење, _да he ирм 
мена   OBii.K   угопора  изазиаш   ипфлацију У нашој 
иљи.  Инфлација me може бити док je nam др- 

;:III  буџет  у равиотежи.    Me треба    сметпугн с 
i, да би саме државне железнице бмие у стап>у 

из аоојих   властиттих прихода пзграЏпкми све но- 
ве железиичке пруге, да иије железничка експло- 

агацпја ourcpeliena ca возарпнском такоом од OKO 
300 милиоиа дитара, са таксом која je иамељека 
гаокрићу опшгих државиих расхода. У иајбољој 
перирди наше железиичке експлоагације, иикада 
ова такса шије била овако висока a сем тога, сиа 
се није ниада у готову есјјекгивно полагала као 
што се данак чини, јер се раније она кпгиговод- 
ствено обрачуиавала и компензирала са потражи- 
вашима железшичке уираве од разљшх држав}11!х 
установа. Према то.ме, као што видите ни наша 
caoupaliajua полигпика ни фшишсијска оитуација 
наших железпетца шгсу такве да у себи садржава- 
ју клице иифлације. IlaiiporiiB, никада саобраћај- 
на гаолитика није дала кошструктнвније резултате 
нело данас, никада финаисијска сигуација желез- 
ница агије бнла завидппја исго данас, ако се узму 
у обзир све тешкоће с којима се бори железпичка 
управа. Ja могу само да ое поносим, UITO je г. Ста- 
mili приметио да се никада у uauioj iiapanaoj про- 
шлостн није више градило него данас. Ja у томе 
гледа.м само актииност наше грађевинске полити- 
ке, кинтииуитет иаших грађења, и изваирсдан зна- 
чај уоиште грађења с обзиром на садашп.е тешке 
приликс. 

Ja ва.м, госпбдо, дугујем још једпо разјашње- 
n.e да бих од себе одбио ипкриминацнју коју ми je 
г. Craimli набацио, a o којој je говорио и г. Ми- 
сирлић. Тиче се преноса уговора Боаје иа мреду- 
зеИе Батињол. Пи ere видели из ранијег нзлагања, 
да je тај препос извршен потпуно у складу са за- 
копским прописима. ПребаЦује ми се, да cv прнли- 
ком преноса погоршани финансијски услови уго- 
вора, a паиме да су предузећу признате извесне бе- 
нефиције које нису у уговору Боаје. Истнчу се 
нарочито два момента: промена у кауцији и поме- 
рање рокова за грађење пруге Бихаћ—Kimu, чиме 
je повећан финанријски ефекат иитеркаларног ин- 
тереса. Да видимо где je истина? 

Цнтати г. Станића у погледу одредаба које су 
H3Meii>eiie код iipenoca уговора са Боајса на Бати- 
њола тачпи cv, али његови закључци нису тачни, 
a на име да кауција предвиђена у уговору са Боа- 
јеом јесте пиже вредностн од кауцијс предвиђене у 
угогвору Бати11)ОЛ. 

Пре свега, код техничког уговора са Боајеом 
конституисала се кауција у току гра1јења одбит- 
ком 3% од месечних ситуација, док je no уговору 
ca Батињолом та кауција предвиђена да се одмах 
у целости положи. Ha тај начин, примљена je no 
техничком уговору са Батињолом цела кауција, 
док се према техничком уговору са Боајеом та ка- 
уција имала делимично полагати, и то ne полага- 
њсм у готову, BCII обуставом од месечних ситуа- 
ција. Према постојећим прнпцнппма чл. 88 Закона 
o државном рачуноводству не прави се разлика у 
кауција између државних папира и ротовог новца. 
Ta промена није na штету државе. 

Пре свега,'господо, код обрачуна интеркалар- 
ног интереса постигнута je једна повол^пост код 
примене уговора са Батињолом. Док се према уго- 
вору Боа"је интеркаларни интерес имао обрачуна- 
nam na базн неискоришћеног номиналног кредита, 
услед чега je разлика између емисионог и поми- 
налног курса била orirepeliena и ca 7% и ca 3%, до- 
тле се према примени уговора npenecenor na Ба- 
тињола, обрачун интеркаларног интереса има вр- 
iniiTH искључиво na бази неискоришћеног стварног 
креднта, јер се маржа сматра као искоришћен део 
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кредита. Штс се тнче мсриторне страие помераља 
рокова за изградњу пруге Bnxaii—Киип, ево како 
стоји ствар. У тсхпичком уговору (чл. 8) унесеии су 
iiOBii рокови за обавезаи почетак изградње пруге 
Бихаћ—Книн, што се може као отежнца тумачити 
услед недовољиог познавања ствари. Ме1)утнм фи- 
нансијски с(|)е1<ат од обрачуиа интеркаларнрг инте- 
peca који сс имао обрачунавати према уговору Бо- 
аје, био би аисолутио иидептичан са фипанснјскнм 
е(|)сктом ннтеркаларног нптереса који се има обра- 
чунаватн према уговору Батињол. Ако се бихаћска 
ируга нс може да завршн, с обзиром на стање пла- 
нова и радова пре 5 годииа, опда се за цело време 
нма да споси терет ннтсркаларног интереса. У ис- 
том року времена завршиће се и уговор закљу- 
чеп са Батнњолом, што значи, да je и no једном 
и no другом утовору финансијски ефекат интер- 
каларног интереса исти, Рокови за почетак изград- 
ibc ируге Бихаћ—Киин унесепи су из чнсто технич- 
ких разлога, a према извештају одел>е[ћа за сту- 
дије n одељења за гра1)ење. Планови за пругу Би- 
xal\—Кини нису бплн још завршенн и постојала je 
опасност да се Миппстарство саобраћаја нађе у 
непогодном положају у случају оправдапог захте- 
ва да се предузећу Батињол ставе овн планови иа 
располагање. To би довело до спорова у погледу 
рокова извршења у сваком случају, резултатн тнх 
спорова билн бн na штету државе. Како ова пруга 
иде тешким терепом, и као таква захтева дуже вре- 
мепа за студнрап.е, a с друге страпс није се могла 
елимниисати ова пруга, то су ови роковн упсссни 
у нитересу државе, у интересу елимиппсам.а неис- 
пуљепих уговора, a не ради давања неких специ- 
јалпнх привилегија предузећу Батињол. Међутим 
предузеће je Beli пре месец дана поднело претстав- 
ку, тражећи да се известн када ће плановн бнти 
готови, да би оргаиизовало радове na овој прузи. 
Ono je у положају да моли, али не да рекламира и 
тражи оштету због  неиспуњења  уговорних  оба- 
веза. 

Може се учипити напомена: Па добро, зашто 
je, прсма уговору са Боајеом узета уопште у об- 
знр нзградња пруге Бихаћ—Кник, кад генералип 
план трасе њене mije био израђен? Ha ово питање 
има два одговора: C једне стране je та пруга била 
део прнорнтетног програма И на лицитацији, a с 
друге стране, ни Мипнстарство саобраћаја mije мо- 
гло да пређе прско чнсто политнчких момената и 
да изостави грађење једне пруге којој гравитирају 
четири бановине и иајосетл.нвпји крајеви name др- 
жаве. Овнм померањем рокова створсиа je могућ- 
ност за Мипистарство саобраћаја да у одређеном 
времену проучп пажл>иво детаљно трасу Бихаћ— 
Kimu н тиме обезбеди најрационалније изграђива- 
me ове пруге како у погледу инвестиција, тако и у 
погледу експлоатације, елиминишући оне тешке 
случајеве и грешке раније политике грађења Ha- 
ших пруга. 

Према томе, видите, господо, да mi у погледу 
кауције, ни у погледу померата рокова за нзград- 
п.у пруге Бихаћ—Книн ne може бнтн речи o томе 
да су учињене неке штете за државу и да cv при- 
ликом преноса уговора Боаје na предузеИе Бати- 
п.ол финансијски услови могоршапи. 

Ево тако стоји, господо, са тумачењем и ефек- 
тивиом применом. одредаба из финансијског уго- 
вора са Батип.олом! Нетачпо je апсолутио да се 
приликом преиоса уговора са Боајеа на Батињола 

хтела да изврши измеиа уговора na штету државе, 
neli једино са модалитетом, који се у целнни уго- 
вора нма да третнра. Уосталом целокупна админц- 
стративна радња има тај карактер. Са чиме се n.ij- 
зад и сама Главна контрола сложила. И овде су го- 
спода која су хтела ову ствар претставнти неверно, 
бнла необавештена. 

Из целог овог мога експозеа o финансијској 
страпи уговора o грађењу које сам за Крал>евску 
владу закл>учио пронзлази: 

1) да су преговори Boljemi у тешким прнвред- 
ним и финансијским приликама за нашу државу и 
да су у момепту закључка уговора државнн папц- 
ри бнлн веома ннско котирапи, a они су једннм нај- 
већим делом база за оцену кредита једне земље; 

2) да су сами финансијски условн ових угово- 
ра o гра1)ељу na висини у погледу заштнте јавнога 
кредита паше државе и да су потпуно прихватљи- 
ви у одиосу одговарајућих одредаба у уговорнма 
ове природе; 

3) ниједан кредитни посао за гра1)ење ннје v 
овом периоду [10В0Л>није закључен. 

Технички условн no којнма се извршују уго- 
вори претстављају у основн техничке услове no ко- 
јима су извршени послови са домаћим предузииа- 
чнма са извесннм модификацијама. Уговори су тиц. 
скп за четирн предузећа подједнако. 

Према томе иарочнтих повластица v техпнчким 
условнма за предузећа иема. 

Уговорне цене су дефпнитивпе. У случају дасе 
радови повећају за иреко 20% склопљених техиач- 
кн уговори у чл. 17 пружају могућиост обостраног 
утвр1)Ивања пових цена за тај вишак радова што je 
с обзиром na садашње прилике поволтост за др. 
жаву. 

У Мшиистарству грађевина бно je расписза 
к инкурс за израду пруга no утврђешом прноритот- 
иом пррграму. 

Резултат тог конкурса je карактеристнчаи:*) 
Ван спора je да су nama домаћа предузећа рз- 

дила и израднла велики број пруга н ове бц пру- 
ге можда биле јевтнније да су радила наша преду- 
зећа, јер je њхова режија мања и орнјентацнја бо- 
ља. Али n поред тих радова ona су готово сва 
во прошла на тим пословима, да су многа преду. 
зећа потпуно пропала, већина потражива1Ба у eno- 
ровима, и често nama грађевинска полнтнка uire 
имала схватање да су јака домаИа предузоКа iliV- 
тор гра1)евн«ске политике. Да je cpeha да се 
ови велики радовп изводе преко наших Домаћлс 
предузсћа директио na базн непосредног финај- 
спраи.а. 

Пропао je Рад, Пионир, Фепнкс, Станбо ■ 
дружба, Копаоник, Дрина, Скопал, ЈуришпИ и B.I" 
тутић. 

Behima je пзведОних радова имала путем 
маћих предузећауциљу добијања послова спек\- 
лативне ne»ie, високе где се осећали вншковц, mV 
ске где се предвн1)али мањкови. Тако je об! 
излнцнтиран објект и изведеи, сасвим различит н 
no вредпости  радова n  no  количппи   извршенчх 
послова. A такав рад доносно je упапред спорове 
и нездраве односс између државе n саугово: 
Јер администрација жели да нзводи јефтииије це> 
ис, a предузећа рентабилне и чссто су због 
објекти трпели. Цене су за ова грађења биле 

*) Види табсле na следсћој страни. 



СТННОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ 55У 

П   P  У Г A 
s 

Вредмост Нредност no понудама 
no 

предрач. 

Пожаревац-Кучево- 
Благојеи   Камен 

Београл-Папчево 

Куршумл.-Приштина 

11 колосек Београд- 
Кнежевац 

5    Глоговци-Пећ 

Бихаћ-Зрмања 

Велес-Прилеи 

82 

26 

68 

10 

62 

88 

86 

257,551.467 

79,281.216 

214,649.475 

20,464.243 

156,629.475 

275,568,735 

218,166.(150 

предузећа 

У г o đ o p a ч a 

Вредност no понудама 
предузећа 

K o н к у p е и a т a 

Лозингер 
и Комп. 

Бат ињол 

Едмонд 
Боаје 

Едмоид 
Боаје 

Ввропско 
друштво 

264ДХШШ 4-2,51"/ 

79,503.987 

225,000.000 

20,397,169 

165,671.860 

285,814.140 

+0,28% 

+4,81",, 

0,33\ 

+5,771 

+3.631 

228.667,610+4,820|0 

*) НЗ.-•— Вишак односно мањак поиуде премапредрачуну. 

Јулиус 
Бергер     ге х 
Јулиус      * 
Бергер     о. 

Јулиус     ta 
Бергер     m 

s 

240.487.О00 

355,175.000 

314,362.000 

-C < 
X 

<: 
-. 

< 
0. 
o 
aa 

M 
o 
u 

в. в 
р^ ч o с 

Kl ti 
S B 
s X 
n m 

+ 53,00% 

+ 29,00% 

+ 44,00% 

-}- 45,00 

+ 24,00 

-f 37,50 

K   A   P   A   K   T   ЕРИСТИКА 
Цеиа   наших предуЗећа добијених иа лицитацијама и цена страних предузећа добијепнх погодбом. 

ВРСТА    РАДОВА 

I ЗЕМЉАНИ РАЛОВИ 

1)   Откопавање ровова 1 и 11 
категорије 

2)  Откопавап.е усека у I и 11 
категоријш 

3)  Отмопавање усска у Ш и 
IV  категорнји 

4)  Додатак за трашспорг из 
усека преко 500 м. 

II КОПАЊЕ ТЕМЕЉА 

1) Копањс темеља до 2 м. ду- 
бине у 1 И И категорнји 

2)   КЈопање  темел.а од 2—4 
м. дубипе v 1 и II категорији 

11    P   Е   Д   У   3    H   Ћ    A 

домаћа 

'ОД  11. Требише-—Ластва 
до .16,10 Краљево—Рашка 11 
деон. 

од  11.— Требиљс—Билећа 
до  23.—■   Београд—Обрено- 
вац I д. 

од  30,50   Ирокупље—Плоч- 
ник 
до  00.—   Београд—Обрено- 
вац 
од   1.—   Плочник—Куршум- 
лија 

до 20.— Краљево—Рашка 
IH д. 

од  15.— Бакар—Крал.евнца 
до 52.— Крагујевац—Кра- 
л,ево  I д. 

од  21.—   Ротатец—-Крапина 
до 180.-- Крагујевац—Кра- 
љево I д. 

страиа 

од  16.— Пожаревац—Кучево 
до is.— Бихаћ—Kam и 
Приштипа—Пећ 

од  18.5    Куршумлија—При- 
штина 

до 25.— Велес—Прилеп 

од 45.— Велес—Прилеп 
до 56.— Бихаћ--KHMIH 

од 2.— Пожаревац—Кучеао 
и Велвс—Прилеп 

до 2.50 Бихаћ—Kunu и При- 
iiirinia—Пећ 

од  19.— Куршумлија—При- 
штина 

до 25.— Бихаћ—Книн к све 
ост. 

од 28.— Куршумлија—^При- 
штнна 
до 45.— Пожаревац—Кучево 

.._ 



5G0 XXVIII РЕДОВНИ СЛСТАМЛК — 7 МЛРТЛ 1934. 

ВРСТА     РАДОВА 

3) Додатак за црпљење водг 
при  коиању тем. 

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

1) Бетон — прање у гемељу 

2) Додатак за иоду прила- 
ком бетсхнирања у тсмељу 

3) Зпдаи.е ломл.еним каме- 
том у темељу 

4) Додатак за воду прн. зн- 
даи.у ломљен. камена 

5) Бето'11 ван темеља 

6)  Зидање   ломл.еиим    ка- 
меном иаи темел>а 

7) Зидање полутесашм ка- 
мешзм 

8) Покривањс пропуста ка- 
мсичм плочама 

9) Зидање   тесаиим   каме- 
IIIOM 

10)  Зндање сводоиа плоча- 
СТО догерап. кам. 

IV ТУНЕЛИ 

1) Пробијањс у 11! категи- 
рији 

2) Ilpooiijiiii.e v П катего- 
piiju 

3) Зидање опораца ломњ^ 
иим каменом 

4) Зидап.с опораца полуте- 
саиим камсиом 

ПРЕДУЗЕЋА 

домаћа страна 

од  20.—  Бакар—Крал>еш1ца 
до  100.— Београд—Обрено- 
вац I и VI деон. 

од 200.— JlacTBa—Билећа 
до 420.— Београд—Оброио- 
вац VI д. 

од 18.—■ Требнње—Ластва 
до 80.— Крал>сво—Рашка 

111 д. 

од 200.— Бакар—Краљешца 
ДО   440.—   Београд—ОПрс- 
иовац VI 

•од  20.— Бакар—Краљевица 
до  200.—   Бсоград—Обре- 
новац VI 

од 430.— Ластва—Билећа 
до   550.—   Београд—Обре- 
новац VI 

од 240.— Ластва—Билећа 
до   530.—   Београд—Обре- 
новац V'I 

од  228.— Требиње—Ластва 
до   1000.—  Бнтољ—Прилип 

од '237.— Tpeonibe—Ластва 
до   2000.—   Београд—Обре- 
новац 1д 

од 600.— Рогатец—Краинна 
до  3000.—   Бсоград—Обре- 
ковац I 

од 370.— Бакар—КраЛ)евица 
до  800.—   Крал>ево—Рашка 

11 н Ш 

од 80.— Рашка—Кос.  Ми- 
тррвица II 
до 200.— Крал>ево—Рашка I 

од 70.—  Бакар—Крал>ев!1ца 
до 200.— Краљево—Рашка I 

од 250.— Бакар—Краљевица 
до   570.—   Крал>ево—Рашка 

II Д. 

од 450.— Бакар—Крал>еБИца 
до   1000.—   Бооград—Обре- 
иовац VI 

од 50.— Велес—Прилеп 
до 70.— Пожаревац—■Кучеио 

од 350.— Бихаћ—Kimu 
до  400.—Куршумлнја—При- 
штина 

од 45.—  Куршумлија—Прм- 
штина до G0.— Приштина— 
Fleh. Бихаћ—Кнни и  Пожа- 
ревац—Кучево 
од 350.— Бихаћ—Киии 
до 400.— Раброво—Кучево 
(5G0)  Пожаревац—Раброво) 

од 45.— Куршумлија—При- 
штина 

до 70.— Велес—Црилсп 

од 420.— Приттша—Пећ 
до 510.— Велес—Прилеп 

(525)  Пожаревац—Раброво 

од 400.— Бихаћ—Kumi 
до  420.— Раброво—Кучево 

(610)   Пожаревац—Раброво 

од 800.—  Раброво—Кучево 
Б.—Кн. 
до 1290.— Велес—Прилеп 

од 800.—■ Курш.—Прншги- 
на н Б—Kn. 
до 1120.— Велес—Прилеп 

од  1610.— Куршумлија— 
Приштина 
до 2500.— Велес—Прнлеп 

од 730.— Куршумлнја—При- 
шгина 

до 800.— Приштиш—Пећ 

од   180.— Пожаревац—Раб- 
рово—Куч 
до 200.— Велес—Прилеп 

од 180.— Вслсс—Прнлеп 
до 190.— Куршумлија—ПрИ" 
штина 
од 470.— Бихаћ—Книн 
до 580.— Раброво—Кучево 
(800) Пожарсвац—Раброво 

ч 

од 740.— Бихаћ—Книн 
до 800 Велес—Прнлеп, Кур- 
шумлија—Приштнна,   При- 
штнша—rieli 
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Спол  од полутесаног ка- 
мема 

V ГОРЊИ СТРОЈ 

Пблаган.Е колосека 

VI 111ИНЕ 

За готопо no компензацио- 
иом  угопору са Пол.ском 

ПРЕДУЗЕЋЛ 

Д o м a ii a 

од  480.— Бакар—Крал^евица 
ло    1100.—    Београд—Обре- 

■  нопац VI 

од   70.—   Крал>епо—Рашка I 
до 155.— Дол.спац—Про- 
купље 

2.92   франко  грамица   пабаи- 
ка Генералне днрокцијс 

C т p a u a 

од 90.     Велес—Прилеп 
до   1000.-- Приштина—Пећ 

од 134,50   Куршу.млнја—Пјш 
штина 

до    140.—    Релес—Прнлеп, 
Пожаривац—Кучспо  и   Кур- 
шумлија -Приштина 

2.95; 3.00 н 3.10 

ПРИМЕДВЛ: Цене у загради (. . .) односе се 
иа деоницу Пожаревац—PaGpono, где нредиост 
тоанспорта игра знатну улогу. 

Према оиомс, господо, види се да су цене нор- 
иално рачумате   у одређеној висиии рептабнлите- 

та, да немају шпекулативан карактер и да су ре- 
зултат карактера п нрироде објекта и да ne може 
за упоређење да се узме само једна ставка пз 
предрачуна најповол.пије п најлакше пруге и да 
сс генералише и упоређује. 

мисијски утврђене или Преко стручног одел,еи>а 
прихваћене, one су у виеини предрамуна и чине je- 
даи општи план једнога објекта и рачунате су no 
једном мерилу рентабилитета подједнако. Ha тај 
начи« изводи се она грана радова, које диктује ре- 
ална  ситуација  сто технички обзири, јер cv 
ca гледишта комерцијалног свн радови исте вред- 
пости. Ту пема спекулатпвппх цеиа изванредно 
рентабилних и изванредно повол.ии.х. 

За карактеристику спекулативнпх цена доби- 
|ених на лицитацијама домаћих предузећа према 
утврђеним ценама са страним предузе^нма, кајбо- 
л.е  спедочс цене иајважпнјпх радова, Koje hy па- 
вести. 

Исто тако за илустрацмју садањпх прилика 
која се v погледу кредита и onuner поверења ни- 
су свакако променили сведочи интересантна лици- 
тација у Ммиистарству грађевина за осигураи.с 
обале код Белегиша. 

„За утврђивање обале Дунава код Белсгтпа 
расписане су четири јавне оферталне лицитације 
V року од 0 месеци, a no финапсијскмм условима, 
који су израђени у споразуму са Мнпистарством 
финансија, a који предвиђају да he се извршени 
радови почети исплаћивати; пошто буду заврше- 
пи, и то у годишњим ратама у току 5 година. 
Предвиђено je да he се плаћагпн интерес од 7% 
na зарађене суме у току рада до дана исплате. 

Ha прврј лицитацији mije уопште билс пону- 
!,ача, a na другој, трећој и четвртрј лицитацији 
јавила се само једна фирма п то: Лошаппца д.д. 
из Београда ,која ic тражила за извршење рада 
CVMV од 24,584.391 дин. према предрачунској суми 
од 1Г),7.':$2.057 дии. г.ј. за 7,852.334 дин. нли 47,2 
више од предрачунске суме с тим да се нсплате из- 
вргпс ne v року од 5 година већ од 3 годипе. 

Mene за извртсње поједииачпмх радова pa- 
чунатс   су no  нормалним  цепама  адмппистрацијс 

за објекте, који се дају на лицитацији. Оне су 
рачунате no вредности радне снаге и иатеријала 
у извссиим одређеним релацијама, \ доба прего- 
иора, vcBajaivhii ■>: режије, a преговарано je пу- 
тем било одређених комисија или преко надлеЖ' 
ног одел>ења na бази цена понуђених на лпцита- 
цији n цена предрачунских, 

По тим прппцпппма рађен je Панчевачки мост, 
Паичевачки рит и Земуискп мост, вредпост im- 
слова преко 500—000 милиона динара. 

Уговори за Земунски мост и Панчевачки рит 
закључени у Министарству грађевина, показују да 
je то био једини могућан систем no коме су се 
MOI/III да извршују грађевински објекти, ако се 
хчјцште хтело да гради у пашој зсмл.и. 

Свп OBU пословп данас имају несумњиво no- 
вол.пе ncne за пзвеспу врсту радова, јер су над- 
пицс пале, парочпто у погледу обичног радени- 
ка, mro je завпспо од месппх прилика Алп општа 
n техппчка режпја, коштање новца за радове, nu- 
je пала, mije пала цепа потроптог материјала 
као: цемепта, бензина, ул>а, експлозива, челик i, 
инвентара, којп се и;* иностранства даноси, због 
пада динара, као и унесена вредност амортизаци- 
je почетних инвестиција. 

Треба водпти рачуна o моменту кад cv те цс- 
не уговорене и кад су те цене са предузећима у- 
тврђиване. Предвиђања у погледу промена цена 
апсолутно су бпла немогућа, n тешко je у том no- 
гледу ма какве елемепте упосити, јер до сад та- 
кпа пракса  mije постојала. 

Услед комплнковапости ечсмепата којн v- 
тврђују једну цепу, mije се могао утврдитп пачпп 
промена ncna, ако се прИлике Meii.aiy .lep dKO се 
дозволи промепа na ниже, мора сс дозволши про- 
мепа и na вшпе. To on упело несигурност у i'P'i- 

ђењу n немогућност утврђиоања коштаља објек- 
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та ii кредита, п ииз иедогледних спорова шта je 
п колпко појевтињавало п поскупило и колико 
н како треба цепу променити. Јер шта je цена? 
Оцена извршења радова, ona садржи и објектив- 
них п субјектпиипх слемсиата. Али опако узете 
поједпиачнс цеие, ие могу сс компарисати, јер sa- 
micu од месинх прилика, од количнне радова, од 
тога, колпко je та цена шпекулативног карактера 
од стране предузеЈиа на лнцитацнјч унета. 

Све цене скупа чине једну органску целипу. 
Најлакше je за администрацију радити пу- 

тем банкарских зајмова, као тто je случај са Бле- 
ром, где се одвоје нзвеспе суме новца за rpal)C- 
II>C железнпца, депопују код Народие банке, рас- 
iiimic лицитација и уступе послови најнижем по- 
нуђачу. Mel)yTiiM при данашњој конјуктури да лп 
je то могуће? Ha тај начпи ра1)ен je једап велнки 
део пруга унашој зсмл.и после рата. Најинжи по- 
нуђач mije и најповољнији, јер зависи од цена 
главпих радова. 

Коштање гих пруга no километру и no једи- 
НИЧНИМ ценама претставл.а вредиост објекта. Ни- 
ко ne рачуна у вредпост радова, и вредиост иом- 
ца. Врслпост п коштање новца je једап рачун a 
коштање радова je други. Коштање повца je у- 
словл)ено сасвпм другим елемеитмма, ста11>ем нов- 
чаие пијаце, кредитом државе, општом ситуаци- 
јом политичком и скоиомском као и поверен.см 
света. 

A како изгледа сптуација извршених пруга i> 
омпх које со граде показује следе11е упорећење: 

ПРЕГЛЕД КОШТДЊЛ ПРУГА ПО КИЛОМЕТРУ: 
1) раније израђених 
2) сада у раду.*) 
Сетимо сс раније тешке економске и соци- 

јалне ситуације и значаја грађевинских иивестн- 
ција. Зло беспослице постоји и код иас, али онс 
нема ону акутиу форму као на западу, али je дуж- 
иост јавних власти да одговоре опаспости пепо- 
срелно која лолазн и да naribc света сведе иа нај- 
мап.у меру. Mu имамо крајеиа који cv зачмали, 
који cv уназађени, који су економски замрли и 
које из политнчких и скопомскнх разлога треба 
IHTO пре везати. 

Ледна од ефикасних мера су несумп^шо п ~ра- 
i)CBiiiiCKc инвестиције, којс сс у целом свету упо- 
требл.аиају као сретство за сузбпјаље беспосли- 
це и уношење живота у привредно замрле крајевс. 
To mije питаљс само саобраћајно, BCII II социјал- 
но, политичко и национално. 

Италија je употребила од pari преко 20 ми- 
лијарди лира за ннвестиције у грађевинеске радо- 
вс. Ona je и прошле годнне одреднла велике су- 
ме за ове цил.еве. Уместо да даје социјалне пот- 
ппре незапосленииа и да деморалише радничку 
пијацу, она изподи поједине грађевинске објекте, 
даје рада пезапослеиима и од iiiiix ствара једаи 
привредио активап друштвени елемеиат. 

Услед нереалних рокова грађења и предузи- 
мања у рад објеката no генералном прелрачут' 
лавани na лицитацији, држава je долазпла до ;eiu- 
ких спорова са предузећима, јср иије могла na 
време ла пружи елаборате за rpaheme, нити je v 
рад дала изстудиране објекте. Због тога пмамп 
тешких ствари код досада пзведеппх пруга. 

Какав je резултат пз свега овога пзлагаи.л? 

*) Види табсле на следећој страни. 

1) Радовпма je обезбе1)епа солидиост и ква- 
литет с обзиром да су засноваие на солидиој np'J* 
цени вредиости. 

2) Добиће се железнпчки објекти врло раци- 
оиалпо изведени, јер су као простудирани дати У 
извршење. 

3) Мсма спорова п пма сс гаранција, да неће 
радови npeliii вредност предрачупа, нити he бити 
вишкова радова. 

4) Ова he пруга релатмвно no километру кош- 
тати јефтино, јер спадају у тешке пруге с обзи- 
ром na то да су изоставл.еип и елиминисани сту- 
дијом сви иепотребни и скупи радови, и дата нај- 
повољнија траса с обзпром иа експлоатацију. 

Према томе ови су уговори и у погледу ф"- 
иаисијском п техничком повол.пи и претставл.т' 
једиу несумњиву добпт с обзиром ла оптте тешке 
прилике. 

Оваквим иаступом г. Станић, гађајући мене i"- 
чно, ударио je у много осетљивије место. Ми по- 
литички л>уд11 na положајима истакнушм упућеш! 
смо да радимо и да сс троишмо у служби прс- 
даиој Крал^ и Отаџбини. 

Овим je поступком тешка увреда нанесеиа tit- 
mi ii имену моме. 

Алп господин Станић својим говором je по- 
годно онај елитни део натих ннжмњера у управи 
за rpa^eite држаттх железипца н саму пнсгнту- 
цију, преко које су милијарде послова извршеии 
н Х11л>адс кплометара пруга изграђени, a који су 
сарађивали на овпм пословима. Пи je тнме не- 
свеспо гађао иашу администрацију, углед и пре- 
стиж земље у којој се и овакве ствари могу Д^ 
однгравају какве je нзносио, га^ао иашу грађе- 
BIIIICKV политпку у момепту mene стварне активно- 
CTii. Пога})а иајзад и ona страиа предузећа, a ме- 
1)У њима има бар која cv солидна и који су у овој 
пернодн општег неповерења и поколебаности до- 
шлн у ову земЛ)у да пласнрају своје капитале, uiro 
имају вере у my, у и>еие законс и mene иститу- 
ције. 

Ja сам петогодншти Мттстар н o мени треба 
да je Beli формирано у јавности одре1)еио гле- 
дшпте. 

Никога иисам овластио ни свог ро1)ака mi свог 
пријател.а Да тргује мојим пменом и мојим по- 
ложајем. 

Ha својим прстима немам блата, нитн ме што- 
год на савестн прнтнскује. 

Одбијајући иапад који ми je учињен, ja сам 
био у уверету да радпм добро и да радим једаи 
користаи посао за земл>у! 

Молим да примнте буџет. (ОдобравапЈе и пл.о- 
скање). 

Прстссдипк др. Коста Кумануди: Дајсм, гп- 
сподо, 10 мннута одмора. 

(После прекида) 
Прстседппк др. Коста  Кумануди:    Наставља- 

мо седницу. Има реч г. Миливоје Исаковић. 
Миливоје Ђ, Исаковић: Господо народни по- 

слаипци, Да бн се такорећн, очигледно осетио знп- 
чај поште, телсгра(|)а, телефоиа и радиотелес^о- 
није и значај величнне и делатиости посла којч 
врше поштански, телеграфски, телефонски opra- 
ни, треба за часак у мислнма бацити се у оно до- 
ба, када овнх устаиова mije бнло. 

Поштапско - телегра(|)ско - телефоиска струка 
својом делатиошћу уииверзалпа je својина цело- 
купног човечаиства и спаја све пароде, све држа- 
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II     P    li    I'    JI    Е    Д 
Коштаи.а јсдпог километра иоиИх пруга no закљученим уговорпма саБатии.олом. Европским Друштвом и Лочипгеро 

I 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

„Батињол" 

„Батнњол" 

Г1РУГА Дужина Вредност пруге 
км Дииара 

Куршумлија — 
Приштина 

Бе()Г[)ад—Панчепо 
Београд—Ресник 

I [риштина—Пећ 
Би.хаћ    Kimu 

68,0       225,000.000. 
26.0 82,000.000. 
14,00       43,000.000. 

Европско Друштво   Велес—Прилеп 

Лозингер и Комп. Пожаревац 
Кучево 

62,00 
112,00 

86,00 

82,50 

Коштање  no   1 
км. пруге 

3,300.000. 
3,150.000. 
3,070.000. 

165,671.860. 
325,000.000. 

228,669.610. 

264,000.000.— 

2,670.000, 
2,900.000. 

2,660.000.- 

3,200.000.- 

ПРИМЕДБА 

Уговор o финанси 
раљу са Хипотекар- 
ном баиком. 

Уговор закључен 
са Боајеом пренет 
на Батнњол. 

Уговор закључен 
са „Европскнм дру- 
штвом" 

Уговор     закључен 
са    „Оријеит - Кои 
структом"   пренесеи 
na Лоаиигсра. 

УКУПНО;      450,50  1.333,339.470.- 

Средње коштање Динара: 2,960.000.      no једном  дужном   километру пруге. 

Из овога сс да закл.учити да ли километарски фондови пруге нису скупе од досад изведених пруга од 
домаћих предузсМит no општем обрачуну без спорова. A ме1)утим ове пруге спадају у ред тешких пруга 

— no природп својој. 

вс, свс контииенте; помоћу њс народи се посма- 
трају, упознају, приближују, такмиче и viiaripeljyjy. 
Не постоји појединац који се није користио бла- 
годетима устаиова ове струке, na ипак, врло je 
мало ibHN, који поуздано знају, са каквим се тет- 
коћама боре службеници ове струке, да интересе 
и поједиица и целине сачувају и обезбеде и, стру- 
ку и службу одрже на достојној внснни. Ми смо го- 
тово несношљиви, кад иам нско писмо залута, или, 
кад се погрсшно откуца телеграм, нлн на.јчешће, 
кад везу ne добнјемо опога момепта, кад тражимо, 
a и не слутнмо, колнко стотние хнл.ада другнх 
све то добијају најтачније и на време; ne слутнмо 
под каквим се притиском броја н брзине отправл.а 
слун<ба ове струке; ne слутимо, како се и за нај- 
мању ситннцу строго кажн.ава, унапреНење ускра- 
hyje, грешка доплаћује и колико љубави, снаге, 
живаца и материјалних жртава подиесу на сво- 
јим плећима робови своје дужности, ситни мали 
безимени поштанско-телеграфско-телеОјопскн слу- 
жбсиици. Приходи које органн ове струке npv- 
жају држави, најбржи су, најзгоднији, a готово и 
највећи. 

Бнло je времеиа кад се na ове устапове и њихов 
зиачај гледало правплпо. To je било оида, кад je 
основано засебно Министарство пошта и телегра- 
фа. Први атак на ове установе и na ову струку учи- 
n.en je 1921 годипе у жилавој борби око тога, 31 
марта 1929 године, пестало je Мпппстарства пошта 
и cnojeno ca Мнппстарством грађевина. To je има- 
ло фаталних последпца no ову струку, mro су и 
надлежни увидели, na су ову струку, као саобра- 
l.ajny, придодали Мпппстарству саобраћаја. Нажа- 
лост, положај ове струке n у овом Мппистарству 

остао je неуређен, нејасан, неодређен све до доно- 
шења Уредбе од npe пеколико дана. И ако je ово 
корак напред, Уредба je пепотпупа, јер je пеодре- 
ђепо питање правилне поделе администрације и 
рада у поштанско-телеграфско-телефонској упра- 
ви, јер je питање радпог особл^а и даље недирнуто, 
парочнто у поређењу како je то учнњепо са же- 
лезпнчарима иза којих поштари, пи no послу, ни 
по значају рада, ни no одговорности, ни мало не 
изостају. Кад човек чита ову Уредбу, пма утисак 
да ona ванредпо добро спасава положаје у по- 
штанско-телеграфско-телефонској управи, a поло- 
жај службеника no стакицама ако баш ne погор- 
шава, оставл.а онакав какав je био, запостављен, 
неодре1)еп, замагљен na чак и песигурап. Даклс, 
као свако дело људскога ума, има својих недоста- 
така. Срећом Уредба није Јеванђеље! У примени 
убрзо видеће се, шта педостаје, a ja ne сумњам да 
he добре воље бити довољпо, да се то исправи и 
да се то допуни. Да ова струка не бп као до сала 
била запостављепа, кад се већ неће самостално 
Мипистарство, опда пска се извршп реоргаииза- 
unja таква, као што je организована Генерална дн- 
рекција државних железница. 

Процедура око регулисања пензида и сувише 
je дуга, те je службепик са породицом осу1)еи да 
гладује или да се задужује уз зелепашке каиате. 
Због тога бн требало одобрити, да се исте до регу- 
лисања пздају пз сретстава дпрекцпја. 

Законско право годн111п>ег одмора код већег 
дела пошта средп^ег n мап.сг реда, мртно je слов) 
на хартији. 

Исто тако право званичника и служитеља на 
одеИу n обућу mije правовремено и mije у norm- 



СТЕНОГРЛФСКЕ БЕЛЕШКЕ 565 

иој мери. Huje редак случај да се зимско одело до- 
бије у лето, a лети.с у зиму. Рок трајаша je тако 
луг да они људи, да би били одевеии, морају да 
će задужују и да плаћа.ју зеленашке камате. 

Велики број званичника creftao je ираво sa у- 
напређење у звања чиновничког приправника и 
фех je IHTO сс ови л.уди обнлазе, a други, са ис- 
гим квалификацијама, прима.ју и постављају као 
чиновнички приправници. 
Шта и како службеници one струке раде, ви- 

aehe се из следећег: Ha сваког службепика ове 
струке без обзира да ли je вршио управну, рачун- 
ску ил'и маиипулативну службу, падало je просе- 
чио годипп^е и то: 

1924     1925     1926     1927     1928 
Рад једииица 20.644 23.949 32.928 35.162 41.785 

,ихо i        чип.      38,184 41.282 37.215 38.969 42.515 
лЈчнирасходи     20.033 18.726 19.730 17.911   17.619 

Рад јединица 
Приход у дин. 
Лични расходи 

929 1930       1931 1932 
44.785 45.761 51.983 52.386 
43.050 43.150 43.813 43.521 
16.473 18.783 21.144 20.050 

Ови бројеви више мего очигледно показују 
fia cv органи ове струке преоптерећени, да je сва- 
ки иного више приходовао држави него je исту 
коштао   и,  најзад, још нешто што je налважније, 
!.i v- оно j струци ие може битн нн речи o каквом ре- 
Јуцирању, ie|i ова струка, ynopel)ena ca 1923 данас 
ими читавих 393 службепика мање, иего je имала 
кад су послови бнлн мањи. 

Тежак je материјални положај oprana ове стру- 
ке јср напоран рад разрипа њихов оргаиизам и 
код њих je потреба лсчеп.а и трошкопи скогтчанн 
ca'oBHM миого већим, него код других. Omi сва- 
кодневно радећи огромно и под притиском публи- 
ке имају осетне и велике губитке. Често пута пла- 
hajy судске и парничне трошкове скопчане са служ- 
беним радом, због тога су наши поштапи преза- 
дужени. Оин дугују 25,000.000 динара илн 17^ це- 
локупиих својих принадлежности. Како њихов жи- 
вот изгледа, видеЈге се из овога: 

Снлки     поштанско - телеграфско - телефонски 
[ужбеник  плаћа просечно и то: 

1 дуговап.е 
2 станарина 
3 порез 
4 пепз. (|)oii;i 

Свега 

17% 
33% 

5% 
5% 

60% 

Из овога се види да за потребе: храис, боле- 
сти, школовања, остаје свега 40%. Може ли се од 
тога живети, може ли се с тим опстати? 

AKO eeh држава сама нијеу могујтости да по- 
боллна стање ових радиша, има нешто mro она 
иоже и што je њена дужност, a то je, да закои- 
ским путем обезбедн достојиу помоћ и јефтин кре- 
дит. Ово се мора учииити. 

Туберкулоза коси особЛ)е поштанске, теле- 
фафске и телефонске струке. Шесдесет од сто 
службеника ове струке болује сваке годнне. Шта 
сио ми учинили да у овом погледу помогнемо о- 
собље ове струке? Бугарска има здравствеип фовд 
који из државних сретстава издржава и који je 
лгЖе   имао   20,000.000 лева и три велика  модерпо 

уре1)ена санаториума са укупно 320 кревета. A ми? 
Поштаиска штедионица има реч, јер je особ- 

• i.e one -сгруке њеи пајмиогобЈ^ојппјн, највредни- 
ји, најсавесчтји бесплапга« сарадипк. Не учини ли 
ово Поштамска штедионица, потврдиће се оно, да 
онај ко највише вуче, најређе добиЈа зоб. 

Министарство ми иије одговорило и ja поно- 
оа питам: 

a) Шта je ca процентом добивеним од прода- 
је iioBiina на Солунском фронту намешепо фонду 
?а издржавање сирочади у рату изгипулнх и no; 
мрлих поштаиско-телеграфскителефонскик служ- 
беашка, који je снда изиосио 22.000.— дикара? 5) 
где се налази? в) колика je та сума сада? г) за- 
што се не предаје садашњем поштанско-телеграф- 
ско-телефонском уДружењу, да би могло успешно 
делати у духу својих правила? 

Поштански приходи раслн су до 1930 годиие. 
Тад iie допгло noBniiieii>e тарифе, које се није ос- 
вртало на ослабл.ону моћ плаћања, na су због то- 
га прнходи ове струке опали и no 1931 ca неких 
12% a у 1932 за око 5%. Због превисоких тслсфои- 
ских такса, које ле одговарају времену, многн су 
отказали држаи.е телсфона, a миоги ra нрло штед- 
лливо употребљавају. Ово важи нарочито за уиу 
rpamtbocT, те иалазиад да таксе у питању треба 0- 
вако преуредити. 

Категорнја В. садашњег правилиика    за    ча- 
плату телефоиских такса поделити овамо: 

У мсстшма са 50—100 претплатпиика 
Претплатници  1 .... 1400.—; 2.... 1200.—. 3 .... 

900.—;    4-•••700.—;    5...-400.—;    6--250.—; ?•••• 
100.—. 

Инсталације 1 и 2..800.—; 3 и 4..600.—; 5.. 
500.—; 6--400.—; 7..200.—. 

У местнма са 100—250 претплатника и 250 до 
400 претплатника noBciiarn ca 200.— дчнара го- 
дашње no групи и категфији. 

Исто 'OBO важн и за инсталацију. 
Taicce за разговоре смап>ити како следи: 1 зо- 

fia 3.— динара, II зона 7.50 дшпара, III зона 9.— дч- 
пара, IV зопа 15.— динара, V зона 18.— динара, 
VI зона 24.— дниара за јединицу ппемеша од 3 мп- 
игга a за сваки даљи мииут no 1/3 таксене једи- 
нице дотпчне зоие. 

Затотм v локалшма падњама ло којих већ no- 
стоји телефопска лппгија лског бишпсг претплат- 
ника, ne бн тпебало наплаћивати целу инсталаци- 
ону таксу. већ само пзвссну таксу за упутапп.у 
тгсталацију n VKion4an>e апарата која да ^ie буду 
neha од 300—400.— дннара за трговипе и хотеле, 
a за остале сразмерио групи и категорпји. 

Ha овај пачпи постићи he се већи ефекат, јер 
Iie многи бивши претпланицн помова затражнгн 
тгсталаиију и укопчање, a кад 'ce умитча природ- 
no je да Iie се истим и служити n то чешће видс- 
ћи да су и таске ?п ра-згопоре сма.ч>епс, те he се 
тпко и приходи оппт повећати ол ове годшне. 

Да пророворим ioin o јслној усташовп, коа 
n иашу пвжњу и нашу хвалу заслужује v nviroj 
мери. To jo Поштанска гатедионица. JA ne коијем 
да ге делатносги 'рве устатгор.с ливнм. Тачпост. KV- 
.".mimocT. опрезиосг, тако потребпе дамас, главчс 
cv карактерпгтнке орс устаиове. Лопеклс кошста- 
тчгааи коизерватизам, манифестоват у делатшосги 
овс установе; показао се потпуио nn гиоме ме- 
crv n ПоштаНска штепионипа може се попп-спги, 
mro je тако поступила и што ни једпу aeaMTVOV 
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mije покушала. Пет стотина мнлиона дипара PO- 
тошше у касама можда би за друге прилике било 
мнопо, али за данашње врсме, они су доказ cjjj- 
iie обазривости, које — камо cpehe да je било у 
другим устаповама. 

И у Финансијском одбору и у Скупштини и у 
Ссиату, пред овим тим форумима прошле годиис, 
иајвише je н с правом била нападаиа Дирекција 
Речне Плопндбе, na баш с тога хоћу данас да про- 
говорим коју и o тој установи. 

У свн.ма прошлогодишњим крнтикама укази- 
вало се на то, да je све зло у Дирекцијн Речне 
Пловидбе долазило услед тога, што су на поло- 
жаје директора Рсчие Пловидбе долазили машин- 
ски железштчки ншжнњери, који нису били струч- 
и.аии за бродарсшо и са којима су склапани наро- 
чити vroBopn иа трп године, тако да нх je било 
исмпгуће раскидати и поред њихопог iiieycncu]iior 
рада. 

Буџети Речне Пловидбс, које су такви нестручнц 
директорм састављали, били су без икаквог крите- 
pnjvMa и нереални. Примера ради наводим, да су 
до one годинс буцети расхода Рсчие Пловидбе 
износнли просечио 118,600.000.— дин. док су се са 
плоишгм парком једва мпгли постизатн просечпч 
годишњи приходи ол 113.400 000.— динара. О- 
туда ie Речиа Пловпдба и морала запасти у вели- 
ке дефиците. умссто да je бар приходима покри- 
ла enoje расходе, кад већ imie бнло ни способио- 
сти пи vMeiiiHiocTU, да сс постигне вишак прнхода 
над расходима. 

У тпм годанама дирекција Речне Плпвидбе 
imic у опште имала никакву фшпансн.Лску полипи- 
KV, a v вези ca гим ни дпппу комсрцијалну, can- 
Spahnhiv и техиичкУ потитику. 

К^мерцијаЈша служба била je наопака, ien се 
сагтојпла у сталиом ташсћском ппту оа наиионал- 
'ним бродарствима n националним железиицама, 
кап и v геретерг гом спуштању таротфа тако. да ry 
паједвти транспорти били на сппствену штету. 

Саобраћајна служба спстојала се у сталном 
редјуцирању бродарских лппија и ,\"К№дан>у агоп- 
1Ж?а и постпја, док су потребе народа и прилике 
захтевале обратлн оад. 

Техиичка служба троиигла je силне милионе 
иа оправкс бродова, a нн један од њнх <шје бмо 
успоставл>ен за саобраћај. 

Услед таквот иаопаког рада нате чувепо бро- 
дарско особл^е није имало веру у управу дирек- 
ције — нарочитр када вије могло добијати плату 
na .време, те ie губило лотадан.у вол.у за рад и 
дисцгатлину. Kao последице тога дошле су и две 
тешке хппприје наших бродова, каквих скоро није 
било иа Дунаву. 

Услед свега тога nama Државпа Речпа Пло- 
видба све je више губила угледа и кредита и у зем- 
љи и v иностранству. 

Мећутим, када je почетком маја иротле го- 
дине био истекао уговор послели-см угаворном 
директору Речпе Пловидбе, напуштена je дотада- 
ii>a пракса поставл.ап.а уговорних директора, na 
je Државна Речна пловидба поведепа повпм путе- 
вима рада n напретка, тако да cv за кратко време 
постигнути непероватпо велпки успеси и углед. 

Ппе свега праћилно cv схва1\епе жел.с n потре- 
бе народа, кло и захтеви трговиие и промета и до- 
ба ове опште кризе, тс je na време завелеп pas- 
грапат, чест, брз, јевтип и уредап саобраћај тако, 

да je тпме у овнм тешкпм времеппма веома мпого 
коришћено и свом пословпом свег\' n самом na- 
роду. 

ДалЈе, nama пациопалпа речпа бродарства у- 
дружепа су у заједтте n тако сачувапа од крпзе 
и пропасти, потто су тиме нскључепе меИусобие 
конкуренције и постигнуте рационализације у 
раду n пословима. 

Упоредо са тпм правплпо су схваћени про- 
блемп трговнпе и бродарства na међупародпом 
Дунаву, na je najnpe осигурапа сарадња ca бро- 
дарствима држава Мале аптапте na Дунаву, a o- 
BUM n споразум ca свима осталим дупавским бро- 
дарствима. 

Поред тога постављене су здраве основе за 
сарадњу напшх речпих бродарстава са нашим no- 
морским бродарствима и са нашим железницама. 

Овако ретке велпке пдеје и успеси повратпли 
су брзо углед и кредит namoj Државпој Речпој 
пловидби n у земљи и у иностранству, те je Реч- 
na пловидба почела добијатн све внше нових по- 
слова тако, да je ona крајем прошле године no- 
казала зпатаи чист приход, ма да je и та година 
у погледу бродарских послова била исто тако ка- 
тастрофалпа, као и 1932 годипа. 

Оваквим радом повраћени су воља и пожрт- 
вовање код бродарског особл.а, те ona сада ради 
n дању n ноћу, тако да Речна пЛовидба има нај- 
бржу службу na Дупаву, те у томе лежи тајна ње- 
пог успеха. 

Нарочити успех показап je у овом предлогу 
буџета Речпс Пловидбе за 1934/35 годипу. Цео 
предлог буџета базира на вероватном просечпом 
ПОСЛОвању и прпходу од 92,500.000 дипара. Ако 
се пажл.пво проуче све партије и позиције овог 
буџета, увидеће се одмах, да je исти тако ела- 
стпчап, да се у случају јачања послова може по- 
већавати, a у случају подбацивап.а послова може 
смањпвати, тако да увек остапе у равпотежн. 

Алн у псто време из деталте апализе овог 
буџета осећа се, да Државна Речпа Пловидба ne 
само што нема у опште потребпог обртпог капи- 
тала за рад, већ да папротив има дугова услед 
де(|)ицпта из раппјнх година. 

Обзнром na све ове постигнуте успехе у овој 
годипн, као и с обзнрои на то, да слобода наше 
трговиие захтева потпуно здраво и способпо реч- 
no бродарство, молпм господппа Мпппстра сао- 
браћаја, да што хптппје, у опттем државном и 
националном интересу, пзвршп потпупо санирање 
финансијског стања Државпе Речпе Пловидбе, н 
то путем зајма код Државпе Хипотекарне банке 
или, пајбоље, код Поттапске штедиопице. 

Кад je neh реч o бродарству, онда да прого- 
ворпм коју n o бродарској радиопици у Подрцц- 
ској Митровпцп. Ona je таква и тако уређена, у moj 
сс тако зпалачки и успешпо ради, да заслужхје 
оптту хвалу. Ha Дирекцији Речпе Пловидбе je, 
да ову радионицу, солидпу, добро организовачу 
н добро вођену искористи у пуној мерн, прво, јер 
he пословпма n оправкама битп задовољннгја, не- 
го ма где na другом месту, a друго, јер he нашем 
дома^ем радпику, родол.убпвом и копструктнв- 
иом, пружитн посла. Апелујем na увиНавпост пад- 
лсжпнх. (Одобравање n пл.ескање). 

Прстседипк др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Алојзиј Павлич. 

Alojzij Pavlic: Gospodo narodni poslanici! Mini- 
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nistri  stručnjaci iziieli su svoj ckspoze: jedan sadaš- 
nji a drugi  koji je bio više puta Ministar saobraćaja. 
Neću se  upuštati u izgradnju pruga novih željeznica, 
još manje   u  ugovore društva Batinjo! i druge grupe 
bankara,   pošto nisam bankar, ekonomista, nisam in- 
žinjer stručnjak. To prepuštam g. Andri Stanicu i na- 
fem drugu  g. Misirliću. Već smatram za potrebno da 
govorim  kao željezničarski sin, kao radnički sin i iz- 
nesem   sve   ono  Sto  traže  željezničari,  penzioneri,  te 
transportno   osoblje. Neću se upuštati u detalje, neću 
kritikovati  ekspoze g. Ministra saobraćaja. No dan; s 
posle ekspozea g. Ministra saobraćaja mogu da izja- 
vim kao mladi poslanik, da je uzrok čitave diskusije 
između  g.   Andre Stanićai i g. Radlvpjevića što naše 
zakonodavstva nije na mestu. Radi se kod donošenja 
zakona  na   brzu ruku i time je clata mogućnost zlo- 
upotrebama).   Zato ja  apeliram na Narodno pretstav 
ništvo i na  Kraljevsku vladu, kad donose zakone, ne- 
ka budu jasni, bistri, tačni, tako da se svaka zloupo- 
treba spreči,  i da se jedan čestit čovek, koji se nalazi 
na visokom  položaju, kao što je g. Ministar saobra- 
ćaja, ne  može da okrivi. Zakoni ne smeju da su labi- 
rinti.  U  labirintu — o nepreciznim zakonima svako 
može da se snađe i uvek se nade kapija kroz koju mo- 
že da se svako i svašta proturi i da se vrši zloupotrebi. 

Kad  je   Ministar presvete g. Kojić reducirao iro- 
dine 1932"najbolje profesore i direktore u našim gim- 
nazijama,   tražio sam oktobra te godine njegovu de- 
misiju i čitava skupština je pljeskala Njegova je de- 
misija   uvažena.  Ja  sam  bio  slobodan  i  izneo aferu 
Kamile    Theimer.   Izneo sam  ko je kriv za  preranu 
-mrt g. dr. Krčka, oca slovenačkog naroda. Izneo sam 
da su i  punktacije falsifikat. Ja hoću i danas da bu- 
dem  objektivan i pravedan, osobito kad kritikujem 
rad Ministarstva saobraćaja. 

Prvo  što  mogu da podvučem jeste, da je g. Mi- 
nistar   saobraćaja  tu  pred  narodnim  pretstavništvom 
priznao da gornji stroj na našim željeznicama nije na 
visini. Drugo, da rečna plovidba nije na visini i da je 
za obalu   našeg divnog Jadranskog   Mora   premalo 
učinjeno.   Kazao je osim loga da je u našem narod- 
nom  Pretstavništvu u  Finansijskom   zakonu   godine 
1932 bilo predloženo rešenje Ministarskog saveta pod 
Br. toliko i toliko i da se Narodnom pretstavništvu ne 
kazuje  kakva je osobina i sadržina ovakvih rešenja. 
I sada dolazi jedan ovakav amandman i jedno ovakvo 
rešenje na koje ja mogu da kažem da je protivzak;- 
nito  u   pitanju   eksproprijacije  biskupskog  imanja   U 
Gornjem   Gradu. Ja apelujem na narodne poslanike, 
da pitaju g.   Ministra finansija, kakva su rešenja Mi- 
nistarskog   saveta da bi znaii i da prema svojoj ?гг 
vesti   odgovaraju zato što su glasali.  Ako  ne znam 
kakva je sadržina rešenja, ja ne mogu glasati za nje- 

pa ma   bilo rešenje Ministarskog saveta. Je li re- 
ienje pravilno, je li u saglashosti sa savešću ili nije: 
to je dužnost: svakog građanina, to je dužnost svakog 
hrišćanina,   to  je  dužnost  osobito svakog  poslanika 
(h zna, kad treba da glasa. Zameram gospodinu Mini- 
stru saobraćaja što je u svom ekspozeu jako bio stru- 
čan,  tehnički   na visini. Kritiku prepuštam stručnjaci- 
ma.   Ništa   nije  kazao  naš  g.  Ministar saobraćaja  o 
transportnom   osoblju,  ništa  o  našim   radnicima  na 
pruzi,  ništa  o našim činovnicima, ništa o našim mor- 
narima.   Ništa   ili   nedovoljno  je  objasnio,  zašto  su 
ugovori   bili   sklopljeni sa ovim  francuskim preduze- 
ćima?! Ла  znam da se u tim preduzećima nalaze čla- 
novi »ilegalnih organizacija«. 

Gospodo   poslanici,   pitanje   besposlice kod nas 

postoji. Postoji i pitanje saobraćajnog osoblja, i sta- 
nje u kojem se radnici na pruzi nalaze, a koje je tako 
teško, da niko više ne može da izdrži. Gospodo po- 
slanici, naši radnici, naši dobri i savesni željezničari 
sve vreme posle oslobođenja, čekali su i čekaju još 
danas, na uređenje radničkog pitanja.  Godine i go- 
dine su prolazile, uvek se je samo u Narodnoj skup- 
štini obećavalo, neka se željezničari strne i biće nji-- 
hovo radničko pitanje rešeno, kad bude država kori- 
solidovana i sređena. Privremeni Pravilnik iz godine 
1920, Pravilnik iz godine  1928 i godine  1930 i  1933 
nikako   nisu   poboljšali  stanje  naših  radnika,   svoje 
prinadležnosti, svoja penziona osiguranja, tim pravil- 
nicima  radnici su  izgubili.  Izgubili sn  mnoga prava, 
koja su imali u austrougarskoj  državi. Gospodo na- 
rodni poslanici kakav je danas položaj transportnog 
osoblja? Na papiru naši radnici imaju zagarantovaiia 
zakonska  prava,,  imaju  odsustva,  radničke povereni- 
ke, automatsko  napredovanje, osiguranje za starost, 
bolesnički fond i mnogo drugih uredaba i šta im ko- 
risti, gospodo moja, kada sn ovi paragrafi na har- 
tiji'-' Od hartije ne može niko da živi, niko ne može 
da bude obezbeden za starosti Svaki onaj koii poznaje 
novčane prilike naših radnika, mora da bude zapre- 
pašćen, kakve mizerne plate imaju naši radnici, kflko 
se istovremeno povećavaju  porezi  i  različite dažbine 
koje mora plaćati radnik, mali čovek, tako da se na- 
lazi  na ivici propasti. Za ilustraciin kakve plate pri- 
maju radnici no Pravilniku, navodim ovo: radnik pri- 
ma platu  19.80, profesionalista 2.'-'..40. a zanosleni su 
u mesecu samo 20 dana, tako da radnik, koiijenameš- 
ten jednu godinu, prima mesečnu platu 380.— dina- 
ra;  ako je namešten 8 rodina, 438 dinara; ako  je 
zaposlen 35 !rodina 064 dinara. 

Profesionalista za 8 godina službe prima 575 di- 
nara mesečno, za 35 godina službe 825 dinara. Po- 
znati su mi slučajevi gde je radnik bio po 15 dana 
na besplatnom otsustvu i da su bili ponvi za bolničku 
blap-ainu, pnniziiski fond i porez jednaki, dok nri- 
n'dležnosti za polovinu manje. Gospodo narodni po- 
slanici, ede je ta socilalna pravda, gde je tu bricra 
za naše čestite železničire?! Kako da naš i*. Ministar 
saobraćaja nije ništa preduzeo, da se to nesnosno 
stanje isoravi?! Naš radna,- zbo? tekvo? stani-" pro- 
pada fizički, propada psihički, i hiljade i hiljade že- 
lezničarskih porodica nalaz se u očajnom stanju. Rad- 
nčka deca osuđena su na smrt, na glad, na bedu, koja 
ih u najnežnije doba tera na ulicu, da prose za milo- 
stinju i d'i su spremna da na ulicu sebe prodaju. Par- 
lamcnat i Senat, to jest Narodno pretstavništvo, imaju 
dužnost, da skrenu pažniu Kraljevskoj vladi, da se 
po tome pitanju nešto učini, i da se potrebni kredid 
angažuju, da se isprave loše pruge, da ne dođe do 
katastrofe. 

Slušajte, gospodo narodni poslanici, šta se desilo 
blizu stanice Hrastnik, baš na onaj nesrečni dan, kad 
je Agencija Avala donela jedan demant, jedan falsi- 
fikat. Orijent ekspres, vozio je brzinom od 60 km. 
Tačno u 6,52 časa prolazio je preko signala ispred 
stanice Hrastnik i iza stanice 100 metara ispao je iz 
koloseka i vozio je 100 metara preko trulih i pokva- 
renih pragova, i ništa se nije desilo. Kad je Orijent- 
ekspres došao na skretnicu, skretnica baci kola onet 
natrag i voz ide 12 kilometara i ništa se nije desilo. 
Kondukter i gospoda, koja snse nalazila u Orijent- 
ekspresu ništa nisu primetili Ovde se obistinilo ono: 
»Bog čuva Jugoslaviju«, kao što piše na našem noveu. 

Baš u onome trenutku i na onome kraju, gde je 
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orijent ekspres iskočio iz šinn, došlo bi do strašne 
katastrofe kao što je bila ona u Francuskoj. Ali, eto 
Bog  čuva  Jugoslaviju!   (Pljesak).  I  kad  Bog  ne  bi 
čuvao   Jugoslaviju,   došlo  bi  sigurno  do  katastrof^, 
jer po voznom redu trebao je da se sretne sa putnič- 
kim vozom, a ubrzani teretni voz odmah je išao /a 
orijent ekspresom. 1 šta se dešava? Savesiii pregled- 
nik pruge  vidi da je kojosek pokvaren, ide odmali 
saobraćajnom  činovniku  i  javlja  mu.  Л  šta  mislite 
da je dajje bilo? Ovaj činovnik odmah telefonira na 
vozojavnu stanicu i naređuje da se zaustavi ubrzani 
teretni voz koji je za njim vozio. Telefonira stanici 
Sava da se zaustavi orijent ekspres i tako nije došlo 
do  katastrofe.  Ja  apeliram   na   Gospodina   Ministra 
saobraćaja u onom smislu, u kome sam prošle godine 
na ovome mestu izneo i to na sastanku od 18 marta, 
na 42.  redovnom  sastanku,  na  strani   104.,  red 45., 
gde sam kazao: »Ova pruga nalazi se u vrlo lošem 
stanju tako da postoji  opasnost  za putnike. Ova je 
pruga internacionalna i žalosno bi bilo ako bi se na 
toj  pruzi desila kakva nesreća.«  Prošle godine sam 
to kazao poštovanom Gospodinu Ministru saobraćaja 
pa i sada kažem, kad ne bi Воц čuvao Jugoslaviju, 
došlo bi do katastrofe i kroz našu zemlju ne bi više 
prolazio  ekspres.  Zato sam  tražio da se još  prošle 
rodine ta pruga ispravi, a tražio sam  i to. da  Kra- 
ljevska vlada i srospodin Ministar saobraćaja nagrade 
i pohvale  rad preglednika pruee i da  nagrade rad 
savesndg činovnika  Adama  Cirila, koji  je zaustavio 
teretni voz i orijent ekspres, i tako   snrečio   veliku 
nesreću. Sta  bi bilo, ako bi se vozila Visoka ličnost 
tim eksnresom i da dođe katastrofa? Ta sprečena ne- 
sreća je dokaz, da treba izvršiti odmah isnravku pm- 
ge   Zidani   Most — Liubljana.   Zato   molim   da   vi   iz 

vladine većine, koji će te    glasati    za    Ministarstvo 
saobraćala    Hasatc    za    ovaj    proračun    da    ne    bi 
došlo do velikog defekta i katastrofe, a to neće biti, 
ako se nrusra nonravi i praeovi izmene. 

Kad', ^am ovo izneo o socijalnom nolo/aiu na- 
šega radnika osobito na nrugama. tražim od Gospo- 
dina Ministri saobraćala dn se malo pozabavi sa ni 
taniem nenziia personala transpOrtnoe osobiia. Ured- 
bom od (rod. 1927 mla 27 izvršeno ie nrevodenie 
krunskih nenziia starih penzionera, relaciiom iedna 
krunn jednu dinar Ovom nriPkom nisu se nrevele i 
krunske rente, koie su nrimali željezničari notvrdeni 
и službi. TaUn onai. koii ie nrimno pod. 1010 rentu 
n iznosu 212 zlatnih kruna, orima danas samo 53 di- 
пчга. Л kn'.-o može dn živi fitpv mesec dana sa 53 
dinara, osobito ako hm staru i bolesnu ?eni( i ako 
ie nesnosohan za rad. Sio<rn tražim dn чр odmah spro- 
vedu кпшчке rente na dinarsku vrednost, 

l«to tnko tražim dn se pitani? penziia železničar,! 
inžnilt /pln/nir-'-, i|i PorI"nnvsK-o - dravsko - cavsko"- i 
'adransko<r društva uredi Јл ovdo boru da ontužim 
ipdnofrn činovnika i to Slovenca iz Ministarstva STO- 

braćaja, koji je kriv da se ovo pitanje nije pokrenulo 
i da ono ne dobija povoljno rešenje. (Glasovi: Ko je 
taj?) Taj gospodin neće da izračuna penzije ovih že- 
ljezničara te neće ništa da učini za naše gladne siro- 
mašne penzionere. To pitanje penzija te anuiteta D. 
D. S. J, društva treba urediti tako," kako je to ure- 
đeno u Čehoslovačkoj republici, Austriji' i Italiji. 
(Glasovi: Ko je to?). To je, gospodo, gospodin dr. 
Kovčić referent Ministarstva saobraćaja. Isto tako 
tražim da se izvrši isplata prinadležnosti (razlika iz 
erodine 1023) željezničarima Rudarske direkcije ko- 
jima   duguje   Ministarstvo   još 8  miliona  dinara.  U 

Željezničkoj direkciji u Zagrebu isplaćene su prinad- 
ležnosti u celini i ja blagodarim g. Ministru saobrj- 
čija što je železničarima Ljubljanske direkcije ispla- 
tio 10% ove godine. Tražim kao zastupnik željezni- 
čara da se izvrši isplata još i ostalih 90% svima naro- 
čito s obzirom na ovo teško vreme. 

Ministar unutrašnjih poslova g. Lazić dobro radi 
i ja sam već rekao da za vreme opštinskih izbora u 
mom srezu nije bilo terora, sem na stanici Zidani 
Most. 

Naime  Ljubljanska  željeznička  direkcija   izdalj 
je raspis u kome se kaže da treba da željezničari gla 
saju svi za Jugoslovensku nacionalnu stranku jer u 
protivnom slučaju    snosiće sve zakonske    posledice, 
te kazne. Protestvujem protiv toga da se nekoji po 
slanici zaborave tako daleko da agituju, da je Jugo 
slovenska nacionalna stranka jedino državna partii'. 
jer može se desiti sutra da, dođe na vlast Jugosloven 
ska narodna stranka ili čak nova partija, »Mlada gar 
da malog čoveka«, ako joj bude dozvoljeno. (Buran 
smeh). 

Na kraju izneću još neke konkretne predloge. 
Pošto sam Jugoslovan, tražim od g. Ministra saobr1- 
čaja, koga poštujem, i koga ne kritikujem kao biv, 
ministar Andra Stanič, da on kao Jugosloven 
i pristaša Jugbslovenske ideje, iako su priliko 
teške ne pravi pruge samo u južnim kraje- 
vima naše zemlje, već i u hrvatskim krajevima 
n. pr. od Koprivnice do Ludbreera. Zatim trebamo pm 
ge u Crnoi Gori od Peći do Cetinja, zatim u Slovo- 
načkoj od Kočevja do Srpskih Moravica te Šent-Jang, 
Sevnica. 

Tražim da se vrate željezničarima legitimacij« 
za režijske karte i to penzionerima, kako im po za 
konu pripada. 

Ja sam izneo kako sam mislio da će biti dobro ц 
prilog naših željezničar^, u prilog poboljšanja njiho- 
vih prinadležnosti, te molim г. Ministra saobraćala 
da ove moje sutrestiie primi. (Odobravanje na levic'O 

Potpretseđnik dr. Avdo Hasanbegović: Ima re' 
g. Ferdo Šega. 

Ferdo Šesa: Gospodo narodni poslanici, ja sam 
već juče kod Ministarstva građevina konsta- 
tovao, a moram sa žalošću i sada konstatovati da su 
naši sjeverni krajevi jako zapostavljeni, a zapostav 
l.jeni su ne samo kod ova dva, nego i kod svih drugih 
ministarstava. 

Mi, gospodo, u ovom proračunu imamo 200 mi- 
liona za razne građevine, a ovo ministarstvo ipak 
nije našlo za shodno da uvrsti u budžet neke vrlo 
važne građevine, koje su neophodno potrebne. Stoga 
mi je dužnost upozoriti na nedostatke u našem san 
braćaju kao i na izgradnju nekih važnih i neodgodi- 
vih objekata. 

To je u prvom redu Savski most kod Zagreba. 
Ja sam već prošle i pretprošle godine potpuno doka- 
zao da taj most više nikako ne odgovara današnjoj 
potrebi tako povišenoga saobraćaja, dapače je pred- 
vidljiva pogibelj, da bi jednoga dana mogao potpuno 
zatajiti, što bi bilo svakako od nedoglednih posledica 
i bio bi jedan pravi evropski skandal. Ovaj je most 
sagrađen još pre 70 godina, i razne stručne komisije 
utvrdile su i dokazale da je u slabom stanju. Istina, 
on se popravlja i uzdržava, ali tu.se može malo po- 
moći. 

Predvidljiva proračunska svota za taj most iz- 
naša oko 30 miliona dinara. Od ove svote ide za zem- 
ljoradnje  nekih  5,550.000  dinara koje  bi  se   mogle 
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izvesti prema uredbi o javnim radovima. —■ Proračun 
za temelje, stubove i mosne ^lave iznosi 6,450.J0f) 
dinara. Ova svota bi se mof,rla namaknuti ili posebnim 
zajmom ili pak, što sam potpuno uveren, našao bi se 
ipak koji poduzetnik (Ne mora to biti Batinjol ili 
neki dru'^i Batinjolčić), koji bi taj posao izveo uz vi- 
šegodišnju otplatu.   

Najvažnije jeste ovde željezna konstrukcija koja 
iznaša nekib 18 miliona dinara. Nu pozitivno znadem 
da se mnoge inostrane velike teške industrije zani- 
maju za naše željezne rudače, koje mi posjedujem ) 
u izvršnim kakvoćama i velikim količinama. Ove in- 
dustrije nude svoje željezne proizvode u ime kompen- 
zacije za potrebne rudače. Na takav način mi bi mogli 
doći najlakše do potrebne konstrukcije za taj no? 
bezodvlačno  neodgodivo   potrebni   željeznički most. 

Isto tako, gospodo, za razvitak grada Zagrebi 
potrebna je još jedna izgradnja željezničkog podvož- 
njaka na Savskoj cesti. 

O toj  gradnji već se pregovara nekoliko godma, 
;.li  nažalost ne ide se nikako dostatno u susret po 
trebamo Zagreba. .     ,      .     . o 

Država se obvezala da ce u tu svrhu dopnneti 2 
miliona dinara, dok bi potrebni ostatak od 1,400.000 
dinara dao dobrovoljno grad Zagreb, iako na to nije 
obavezan.   ... 

Tražim stoga da Kraljevska vlada namakne tili 
2 miliona dinara, te da se već jednom udovolji toj 
zbilja neodgodivoj potrebi. 

Gospodo, sve ove navedene, kao i ostale saobra- 
ćajne potrebe u Savskoj banovini, osiguranje ličke 
pruo-e od snežnih smetova, novogradnja željezničke 
stanice na Sušaku, kao i uređenje tamošnjih obala, 
podnio sam nedavno u jednoj obrazloženoj pretstav- 
ci Kraljevskoj vladi. ... 

Isto tako tražim izgradnju preko potrebne pruge 
Koprivnica—Varaždin, i to iz gospodarsko-privred- 
nih razloga, kao i radi zaposlenja našsg vrijednog ali 
siromašnog naroda! hrvatskoga Zagorja, toga kroz 
vijekove budnog čuvara naših sjeverno-istočnih na- 
rodnih granica. 

Kada se, gospodo, našlo silne milione za razne 
manje važne saobraćajne gradnje u južnim krajevi- 
ma 'onda se mora naći novac i za navedene neodgo- 
divo   potrebne    radnje  u  sjevernim   krajevima   naše 
domovine. 

Isto tako, gospodo, tražim pravednu nabavku 
Uglja zn državne željeznice. U Savskoj banovini samo 
ве nabavlja 20% ugljena za državne željeznice, dok 
drugde užima se mnogo više pa i 100%. Isto tako u 
Savskoj banovini postoji običaj da se taj ugljen ne 
plaća, nego se .taje godinama i godinama na dugu 
i tako se sada duguje oko 6 i po miliona dinara. To 
je doista strani kapital, ali da bi radili, prinuđeni su 
da na taj kapital plaćaju i kamatu. Mi smo danas od 
g. Ministra čuli, kako su mnoga domaća preduzeća 
i firme propale, a propale su samo radi toga, jer ili 
država nije na vreme plaćala, dok se drugima naro- 
čito stranima plaća, a ja znam jedan ugljenik kome 
je plaćeno unapre.d. 

Takode tražim da željeznička uprava ide u su- 
sret potrebama zagrebačkoga zbora, a ne da svake 
godine izumeva razne nove poteškoće. Zagrebački 
zbor vrlo je važna ustanova za podupiranje naše do- 
maće privrede, pa je pravedno da mu država daje 
sve moguće olakšice i povlastice, da bude posećivan 
od vanjskih i domaćih interesenata. Neka si odluču- 
jući činitelji uzmu primer kako se podupiraju ovakovc 

ustanove u drugim državama pa neka tako postupe 
i kod nas. 

Gospodo moja, ja sam ukratko obrazložio sve 
ove potrebe i molim Kraljevsku vladu da to uvaži, a 
ja ću glasati za ovaz proračun. (Odobravanje i pljcs- 
kanje). 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegović: Ima reč 
narodni poslanik g, dr. Nikola Kešeljević. 

Др. Никола Кешељевн!!.- Господо, да би ce 
поповила већ четрпаесте године иста историја, ja 
морам почети с једне друге ствари, 0 којој ce 
овде 14 годипа говорк. Onaj двобој, који ce де- 
шава између бившег и садашњег Министра сао- 
браћаја, нека ик, пека деле сами мегдан до краја, 
a ми ћемо видети, ко има прапо. 

Ja хоћу да говорим овде o једпом питању, 
кад ce Beli каже да ce у иашој земљи многе же- 
љезнице граде, да има један Богом заборапл,е11и 
крај, који ne знамо затто je такву судбину заслу- 
жио, да буде' парија, да 6vfle кажњен за то вал,- 
да — кад морам да говорим o томе и кад морам 
са пуним правом, да ce дусам у прса, зато што je 
имао заслуга тај крај за наш парод, a то je Црна 
Гора. (Одобравање). A тај крај и Зетска бапопп- 
na која je држала луч слободе још од онда кад 
су сви бнли у ропству, nuje могла до сада да до- 
бије ни један километар жел.езппчке пруте. Ja сам 
лањске године казао, изгледа да je ту проклет- 
ство, јер кад дође желЈезпица до грапнце Зетске 
бановине, да даље ne може да продужи. 

Ради те пруге био je за1<л,учен n спецнјалап 
зајам и све донде, док ce nuje дошло до грапице 
Зетске баповипе и Црпе Горе, шило je добро, алн 
кад je требало приступити ралу, грађене cv пара- 
лелне трасе на другнм местима, и као што видите 
овде су отступили од тога што je било закон, мо- 
вац je утрош^н na друге радове, тако да ce уоп- 
ште ne мож,, лчекивати да he ce v томе правцу 
што ураднти, те тако тај свет тамо у Црној Гори 
ne само што пема железнице, пего нема ни кол- 
ских путева, na чак ни козје стазе нису просече- 
пе. Господо, овде пам ce Beli 14 годппа пева песма 
o naiiniM заслугама и јупапјтву и казује шарспа 
лажа у погледу стварног рада. У Мннистарству су 
ce правили глуви, зато ce ja обраћам Иародпој 
скупштини и отворено кажем, да ми нити смо 
били кадгод озбнл,по саслушапп нити ce je хте- 
ло томе крају пружити нкакпе помоћи код ова- 
квих питања. Пп, господо, врло добро знате, ка- 
кав je тамо саобраћај. После pata направљен je 
тамо само један пут и то за турпсте, и други npc- 
ко Дурмитора ce ради, али ne заслугом владе, већ 
благодарећи изузетпим околностима и утицајима. 
Ипаче тамо пико пије ништа учинио. Па не само 
то, да ce путеви ne праве, већ ce n onu путеви, KO- 
JU постоје, запуттају постепепо, ne поправљају 
ce, пропадају и саобраћај na тим путевнма прста- 
je из дана у дап све тежи. Има, господо, још јед- 
iia околпост, која тај саобраћај колским путевима 
потпуно опемогућује. Краљевска влада ce прста- 
рала повим закопима o порезпма, да фоидове за 
јавне радове у Зетској бапопнпи црпе из такса за 
бепзип n nonehaiba цене горива за моторпа кола. 
Можсте да мислите, господо, како je то кад чо- 
век мора да иде 30 километара петке, јер пема 
поваца ne само да ce вози, пего и да једаппут iu:- 
дел.по купи солн да једе као човек. Влада место 
да за Зетску бановину укине те таксе, ona нх no- 
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већава. Ти људи немају могућности да плаћају 
подвоз, јер док се овде беизнн плаћа 6—7 дниарм 
литар, он тамо кошта 10—12 динара, често и 15 
до 16 дннара. Ето до чега je дотерала политика 
Крал>евс1<е владе и то je једнна паметна политика 
коју je она умела тамо да води. Кад се узме још 
и то у обзир да неколико стотина сиромашпих 
шофера, који су од саобраћаја тамо живели, и 
који су саобраћај лепо уредили, који cv ниаче по- 
знатн као врло добри шофери, престали да раде 
са својнм аутомобилима због тих околиости и 
тако остали потпуио без хлеба, док се с друге 
стране омогућава нашим a и страпим већим ауто- 
буским предузећима, да могу да раде и зарађују 
добре nape. Ови су мали шофери, као mro вам 
кажем, осталн без хлеба, јер нису v могућности 
да раде. Ето, каква се политнка води v Мииистар- 
ству саобраћаја. Али ja ћу да вам кажем још јед- 
ну ствар каква je та политнка, a она je таква да 
je пошта, која je нуђена за пола мнлиона дииара 
за npeiroc поште од Требиња, нздата за 700.000 
дипара. Ви сте чули да једно инострано друштво 
иије имало кауцију, na je морало да се понуди 
другоме друштву, које je узело концесију за је- 
дан, железиичкн пут, за који чак није постојала 
ни траса, већ се траса сада ради. A код нас, го- 
сподо, има толико траса да би свуда могли имати 
железнице, кад бн се one градиле. Ми имамо то- 
лико нацртаних траса и напнсаних предрачуиа, 
na које су бачене велике nape, али je ипак све то 
остало na папиру. Каже се да би железпнце кроз 
те крајеве биле паспвне. 

Господо, железпице су свуда v почетку па- 
сивне, али тамо има један великн нзвор богат- 
ства, од кога би железпице врло брзо постале не 
само активне, иего и подигле благосташе целога 
краја, да тај цео крај постаие извор благостања 
не само за себе, него и за целу државу. Огромни 
комплекси шума не могу се експлоатисати зато, 
што тамо mije спроведеиа железинца. Знатс, да 
када би постојало 60 кнлометара пруге илн КОЛ' 
ског пута, 1915 годипе од Прнзрена до Дебра и 
када бн постојало 80 километара пруге од Пећи 
до Чакора, ми не би доживели Албапију. Данас 
mije ништа боље стање него прс. Па када оио 
што се десило 1915 године није могло научити 
људе паметн, ja не зиам шта би требало да се 
деси, na да те људе научи памети. 

Господо, каже се да се овај пут који се тек 
сада трасира и црта и за којн je већ добијеиа кон- 
цесија, да се гради нз политнчких обзира. Па, го- 
сподо, тамо има већ путева, тамо има чак и »a- 
ралелпнх путева, има три излаза na море и сада 
те путеве треба везати. Ja мислим да би требало 
прво ону површину од 40.000 квадратних кило- 
метара у Зетској бановинн пре везати за море, 
него правитн паралелие путеве, a нарочито дапас 
кад je, као што каже г. Миннстар саобраћаја, бу- 
дућност железница компромнтовапа другим сао- 
браћајним сретствнма. Ми имамо примера да су 
аутомобилска предузећа и тракторн учипнлн TO 
да су na неким пругама у нностранству скипуте 
шине. Па онда, ако нећете да правите железнице, 
ви дајте модерие колске путеве да се бар можемо 
тнм саобраћајним сретствима послужити. Госпо- 
до, кад се у крајевима Црне Горе нешто инвести- 
ра, оида се стално прича o томе, како се баца, 
како тамо   сваки живи од туђе муке,   a међутим 

вндите шта се ради на другој страпи, и да се нс- 
lie пишта учинити за те крајеве. Има у Министар- 
ству саобраћаја   ствари   које треба критиковати. 
Све те ствари као нестручаи ja ne могу критнко- 
вати, него сам то навео само као један од факата 
и свакн пут кад се o Црној Гори овде говори, на- 
илази одобрење код ваше већине, али та већина 
никада до данас није имала куражи да то у  што 
верује и што зна да je право, оствари на тај начип 
што  ће  натерати  Краљевску  владу  да   предузме 
потребне  иере  n отпочпе    радове у Цриој  Гори 
Кад се иалазе код Поштанске штедионице, Хнпо- 
текарне банке, Аграрне баике кредити од десети- 
нс и стотнне милиона дннара за плате, тантијеме, 
модерпе палате и кад се то даје на зајмове инду- 
стрији    која иије    nama    и другим шићарџијама, 
онда се могу саставити зајмови и за радове у Цр- 
ној Гори, да се ти зајмови из Хипотекариих баиа- 
ка и других устапова употрсбе да отпочнемо та- 
мо радове. Али тамо никад mije ништа урађено, 
нити lie ова Влада урадити. 

Виднте, господо, xotiy да истакнем једну no- 
јаву у Мнинстарству саобраћаја, која je прва у 
нашем привредном животу o којој се само са no- 
хвалом може да говори. Има једпа привредна др- 
жавна устапова, која je према својпм приходима 
за 1933 годииу показала успех и дала прнходе. a 
није пасивна, n иптересаптпо je да je та установа 
која je у своме буџету смаљила своје расходе, 
смаи.нла потребе, дала приходе веће v току про- 
шле године, — a то je Речна Пловидба — ja тој 
устапови морам да одам призпање. 

Тим путем којим je пошла ова државиа уста- 
пова треба да iioi)y и друге државне установе n 
опда нећемо стално панлазнти na то да се држав- 
на привредпа предузећа показују као пасивна. Тре- 
ба обратити парочиту пажњу na то, чијом je кри- 
вицом ова устапова, која je некада била врло моћ- 
na, одмах после уједињења дошла скоро до про- 
пастп, a чија je опет заслуга, што je сада показа- 
ла овакав успех. (Светислав Koljcpa: Али ona није 
превозила бесплатно људе na партијске зборове). 
Кад je требало да се иде na зборове ваше стран- 
ке, онда су паше државне железнице возиле де- 
сетипе и десетине хилЈада људи одавде без ика- 
кве накпаде и на то су потрошепе велике суме. Г. 
Ставра Трпковић, који je бпо ваш благајиик и код 
кога су се налазили кључевн од ваше касе, казао 
пам je да сте имали 340 хиљада дипара у каси, 
a ппсте издали mi једну пару na то да платнте во- 
зове за ваше зборове у Нишу, Сарајеву и Новом 
Саду, a ви причате да сте их платили из те ваше 
касе. (Једап послапик: Па Ставра je био ваш. — 
Светислав Xol>epa: Mu се као уредни људи чистц- 
мо сиакога даиа и оно што избацимо од себе, пи 
то примате, a ви се уопште и ne перете). 11, зато 
што овако радите, ви сте сада повиспли тарифо 
иа возовима, сада када није то учппила ни једпа 
држава у целоме свету. Само смо ми нашли за 
потребно да то сада учипимо. 

Морам, господо, да обратнм пажњу и na пско 
ствари које се дешавају у ресору Мпппстарства 
саобраћаја, a o којима су ми причали нижи opra- 
nu поштански, опи мали разпосачп. Од њих cau 
сазнао, да се код нас дешавају ствари које се ни- 
кад ne би смеле деспти: да се отварају писма која 
су појединцима упућена, Дешава се исто тако и 
то,  да  се  паш  лист  „Борба"  баца,  a  ne   предаје 
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оиима којима je упућена. Тако, на прнмср, у Сме- 
деревској Паланци нашем посланичком другу г. 
Влади Крстићу није предан лист, него je враћен 
као да je г. Крстић тамо непознат. И то je учи- 
њепо тако, и ако ii>era тамошњи поштар зна већ 
преко  20  година. ■ 

Али тако што ие може се деснтн г. Хаџи-То- 
дору Димитријевићу. Његов лист иде v све кра- 
јеве    iep  добнја цуцлу одавде. 

'ja ne могу да iial)eM другог израза за саобра- 
ћајну' политику која се води према Црно.ј Гори, 
иего да \с то саобраћајна корупција, гора и од 
корупционашке афере која сс овде појавила и да 
ирелази у прави криминал — злочин према оном 
кароду и ирема оним крајевима. И кад би овај 
буџет и био добар и светао, ja само због те две 
ства-ри ие бих могао дати свој глас за њега. A то 
у толико мање могу учинити, кад сте поред тогп 
'ri)exa натоварили na ссбе и још много других грс- 
хова o којима сте принуђени да овде расправља- 
те   ГОдобравање и пл>ескање na левици). 

Potprctscdnik dr, Avdo HasanbeKović: Ima reć 
g. dr. Vladimir Stanišić. (Glasovi: Nije tu!) Ima reč 
gr, dr. Stane Rape.   

Dr. Sfane Rape: Gospodo narodni poslanici! Čast 
mi je uzeti reč povodom rasprave o budžetu Mini- 
starstva saobraćaja da obratim pažnju ovde na jedan 
problem koji uopšte nije dodirnut u ovom visokom 
Domti   a  to je civilni vazdušni saobraćaj. 

Gospodo, naša zemlja počela je podizati svoje 
vazduhoplovstvo osetno docnije nego dru^e civili- 
zovane zemlje. Ovo je imalo tu dobru stranu što nam 
se pružila mogućnost da izbegnemo razna lutonja ko- 
risteći  se  tuđim iskustvom. 

U istoriji stvaranja vazduiioplovstva tili drugih 
zemalja konstatujemo'da civilna avijacija, smatrana 
u poretku samo kao sport, postepeno iz godine u 
eodinu dobi ja sve veći značaj, razvija se i dostiže 
naizad upravo džinovske razmere. Takve razmere 
konstatujemo kod avijacija svih evropskih i američ- 
kih  zemalja. , .       , ,       ■ 

U neobaveštenim krugovima cesto se sreće mi- 
šljenje da ovako veliki napori na stvaranju snažnog 
civilno'«: vazduiioplovstva, potiču isključivo iz željo 
za progresom civilizacije, iz želje da se vazdušni 
okean ' eksploatiše u ekonomske svrhe. Međutim, 
isključiva želja za progresom ne bi mogla objasniti 
izvanredno velike žrtve, koje se u doba jedne velike 
finansijske krize čine za podizanje civilne avijacije. 
Postoje dublji razlozi, koji diktuju ovakvu aeronau- 
tičku politiku. Ti razlozi nisu na prvi pogled očigled- 
in. njih lajici i šira publika ne mogu lako uočiti. Je- 
dino u krugovima, kojima je stavljeno u zadatak da 
organizuju vazdušnu silu jedne zemlje, jedino ljudi- 
ma, koji posvcdnevno susreću teškoće pri rešavanju 
vrlo složenog vazduhoplovnog problema, jedino je 
njima jasna i očigledna neophodnost snažnog civil- 
nog vazduiioplovstva. 

Savezničke zemlje posle pobedonosno završenog 
rata raspolagale su ogromnim organizacijama voj- 
nog vazduiioplovstva i nekoliko godina posle rata 
one su civilnom vazduhoplovstvu poklanjale vrlo ma- 
lu pažnju. 

Preokret je nastao od trenutka kada je konsta- 
tovano da je Nemačka sprečena Versaljskim ugovo- 
rom da drži vojno vazduhoplovstvo, organizovala 
takvu cnvilnu avijaciju da je ona pretstavljala poten- 
cijal jedne vazdušne sile s kojom se moralo ozbiljno 

računati. 
Nemci su pokazali ćelom svetu: 
1) Da vazdušna sila jedne zemlje zavisi na pi- 

vom mestu od smisla i od duha te zemlje za vazdu- 
hoplovstvo. 

Da bi stvorili taj duh, oni su se na prvom me- 
stu potrudili da celokupni nemački narod dovedu u 
što tešnju vezu sa avijacijom. U tom poslu Nemci su 
bili pravi majstori. Blagodareći tom osnovnom pra- 
vilnom shvatanju, oni su stvorili svoj vazdušni sao- 
braćaj, svoje civilne pilotske škole, svoje jedriličar- 
ske škole i grupe, kojima nema ravnih u ćelom svetu. 

Iz tog intimnog kontakta vazduiioplovstva sa na- 
rodom, vazduhoplovstvo se razvijalo neverovatnom 
brzinom i btijnošću. Ne samo što se uspeh ogledao 
u materijalnim rezultatima, t.j. u va/.dušnoj mreži, 
koja pokriva ćelu Evropu, u broju i kakvoći aero- 
plana, pilota, jedriličara, već se uspeh pokazao, što 
je daleko važnije, baš u samom postavljenom zadat- 
ku, t.j. u stvaranju vazdušnog duha u nemačkom na- 
rodu. 

Ljudi su suviše dugo smatrali vazduh kao nepri- 
stupačan element i očigledno je da, pre svake eksplo- 
atacije vazduha, treba svetu otvoriti oči, da je vaz- 
duh postao domen ljudske aktivnosti u istoj meri u 
kojoj je to do sad bilo kopno i voda. Prvo u Ne- 
mačkoj, a zatim i u drugim zemljama, pojam otadžbi- 
ne" obuhvatio je i vazduh. Tom pripremom duhova i 
rešen je u svojoj osnovi pravi problem vazduiioplov- 
stva. 

2) Da finansiranje vazduiioplovstva nameće zem- 
ljama ogromne žrtve i da civilno vazduhoplovstvo 
predstavlja jedinu mogućnost da se na najekonomič- 
niji i najracionalniji način održava jedna vazdušna 
sila. 

3) Da su produkti idnustrije, koja proizvodi za 
potrebe civilne avijacije, bolji no produkti industri- 
ja koje rade šablonski, prema potrebama periodičnih 
i ujednačenih vojnih nabavki. 

4) Da samo razvijena civilna avijacija sa hiljada- 
ma civilnih pilota pruža državi mogućnost da selek- 
cijom dobi ja za vojsku leteći kadar potrebnog kva- 
liteta. 

Jednom reči Nemci su eklatantno dokazali c!a se 
snažno vojno vazduhoplovstvo ne može zamisliti, ako 
ne postoji jedno opšte nacionalno vazduhoplovstvo 
najširih razmera i da je osnov tog opšteg vazduho- 
plovstva civilna avijacija. 

Sve gore navedene činjenice dobijaju punog do- 
kaza u današujem stanju ne samo nemačkog, već i 
drugih vazduhoplovstava. 

Najstrašnije oružje budućeg rata, veliki bombar- 
deri, nalaze se primenjeni u vazdušnom saobraćaju. 
Poslednji tipovi čisto vojnih bombardera pojedinih 
va/.dušnih armija ili su kopiram, ili direktno inspiri- 
sani velikim saobraćajnim aeroplanima. 

Saobraćajni aeroplani, iako još do danas pre- 
nošenjem putnika i robe ne mogu pokriti troškove 
vazdušnog saobraćaja, ipak privređuju ma i u ogra- 

Saobraćajni aeroplani, iako još do danas pre- 
stavljaju vrlo veliku ekonomiju u poredeiiju sa leto- 
vima vojnog vazduiioplovstva, jer saobraćajni aero- 
plani, pored tarife koje naplaćuju, vrše još i jednu 
privrednu funkciju, koja u ekonomskom' s\etu do- 
bija sve veći i veći značaj, a pri tome služe i onome 
čemu u glavnom služe i vojni letovi: vežbi csoblja 
u letenju. Saobraćajni piloti, primorani da lete sva- 
koga dana, preko cele godine i u određeno vreme, i 
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po iskustvu i po spremi predstavljaju kvalitet, koji 
ni jedna i hajsavršenija leteća vojna vežba ne može 
dati. 

Stol ine saobraćajnih pilota Nemačke i drugih 
zemalja sa razvijenim civilnim vazduhoplovstvom, 
sposoijni su u slučaju rata da sa apsolutnom sigur- 
nošću dovedu teške bombardere, pod okriljem mraka,, 
nad ma koju t arku evropske teritorije, li mnogim 
pak zemljama vojna vazduhoplovstva daju svojim ofi- 
cirima odsustva, da bi proveli duže vreme kao piloti 
u službi saobraćajnih kompainja, 

Skorašnji primer u potpunosti potvrđuje ovaj 
fakt. U Americi su usled izvesnih odluka pretsednika 
Ruzvelta, vazdušne kompanije obustavile rad i sao- 
braćajnu službu preuzeli su vojni piloti. Rezultat je 
bio pet katastrofa u roku od nekoliko dana, lako :ia 
se celo javno mnjenje američko pobunilo. 

S druge strane razvijen aero-sport stvara takode 
iedno polje za usavršavanje na ekonomičan način 
letećeg kadra jedne zemlje. Jedriličarstvo, na primer, 
daje mogućnost da se, bez utroška skupocenog go- 
riva, najšire mase obučavaju u letenju. Jedan jedri- 
ličar vredi za polovinu nilota, a njegova obuka ko- 
šta bar deset puta manje, a svaki pilot koji je bio 
prethodno jedriličar, osim toga što postaje pilol 
niiKV'o brže nego čovek koji neposredno uči piloti- 
rati ic, takode je i boljega kvaliteta. 

Baš nrenia najstrožuim ušlovima isključivih 'in- 
teresa odbrane zemlje, civilna avijacija je jedna ne- 
ophodnost isto tako kao što ie za stvaranje snažne 
ratne mornarice neohodno civilno pomorstvo i po- 
morski duh i smisao u narodu. 

Postavljanjem civilnog vazduhoplovstva na jed- 
nu široku osnovu, postignut je takode jedan važan 
rezultat, koji u doba ekonomske socijalne današnje 
krize, mora privući našu punu pažnju, Naime, stvo- 
rena je mogućnost zaposlenja vrlo velikog broja lju- 
di, koji bi inače mOrali biti izdržavani od strane voj- 
nu!' vazduhoplovstva ili u protivnom bili bi izirublje- 
ni za vazduhoplovstvo. prinuđeni da obezbednju sebi 
egzistenciju na kakav drugi način. 

Čak i u zemljama sa razvijenim vojnim vazdu- 
hoplovstvom postoji problem zaposlenja rezervnih 
avijatićara, i broj raste iz godine u godinu. 1 u ova- 
kvim zemljama taj vrlo važan problem može se re- 
šiti samo tako, ako se razvijanjem civilnog vazduho- 
plovstva stvori rezervim avijatičarima mogućnost da 
se u jnemu zaposle i da tako obezbede svoj život, 
a u isto vreme da budu uvežbani i spremni, kako bi 
u potrebnom momentu svoje leteće osobine i znanje 
mogli staviti svojoj zemlji i svom narodu na rasp( ■ 
laganje. 

Tako gospodo izgleda problem civilne avijacije 
u svetu. Osvrnjmo se sada na situaciju u našoj zemlji. 
Unapred vam kažem da je ona vrlo teška i da će 
postati bez preterivanja očajna, ako se brzo i bez. 
odlaganja ne bude našlo leka. 

Kod nas postoje dve institucije koje rade na po- 
lju civilnog vazduhoplovstva. .ledna je institucija sta- 
roga datuma. To je aeroklub »Naša Krila«;, osnovan 
još 1921 godine od strane naših ratnih avijatićara. 
Toj instituciji, koja s velikim uspehom radi već 13 
godina pod pokroviteljstvom našeg Prestolonasled- 
nika a pod pretsedništvom Njegovog Kraljevskog Vi- 
sočanstva Kneza Pavla, ima da se blagodari na prvom 
mestu što je 1922 i 1923 godine otvoreno vazduho- 
plovno pitanje u našoj zemlji, a osim toga što je 
jednom intenzivnom propagandom u narodu probu- 

dila kod njega vazduhoplovnu svest. 
Druga institucija je novijeg datuma. To je dru- 

štvo za vazdušni saobraćaj osnovano 1927 godine 
i poznato i publici pod imenom »Aeroklub«. Ovo je 
jedino naše nacionalno društvo, koje ima koncesiju 
u vršenju vazdušnog saobraćaja u zemlji, osnovano 
je prema ugovoru sa državom, koja subvencionira 
jnegove letove. Društveni kapital od 9 miliona dina- 
ra upisan je iz. naroda, što se vidi iz velikog broja 
akcionara (4.148). 

Kakva je situacija danas u ovim dvema našim 
civilnim vazduhoplovnim institucijama koje prestav 
ljaju čitavo naše civilno vazduhoplovstvo u odnosu 
na potrebe naše zemlje i u odnosu na situaciju dru- 
gih zemalja - - koje su ili ravne našim ili čiji rad 
treba da nas osobito interesuje -- mislim da ću naj- 
bolje ilustrovati bez. mnogo reči i govora, ako vam 
iznesem svega nekoliko podataka. 

Molim vas samo da ih pažljivo saslušate i d i 
sami ocenite njihovu tako reći tragičnu rečitost. 

Privatna avijacija kod nas uopšte ne postoji. 
Svega jedan jugoslov enski podanik ima svoj lični 
aeroplan. 

ledriličarstvo, sa  izuzetkom  jedne jedine  grupe 
kod Beograda, grupe koja raspolaže samo ograniče- 
nim sretstvima i mogućnostima, može se reći takode 
ne postoji; ono tek počinje sa teškom mukom chi se 
podiže, dok je inače osvojilo već davno ćelu Evropu. 

Dok je pilotska škola našeg Aero Kluba izbacila 
prošle godine prvih 30 pilota, talijanske 22 privatne 
škole izbacuju godišnje preko 300 pilota. Na  naših 
50  diplomiranih   jedriličara  u   prošloj  godini   Nemci 
su izbacili 2000,  a Poljaci 500. U pogledu  razmera 
vazdušnog saobraćaja stojimo na  poslednjem  mestu 
između svih država na svetu. Naši saobraćajni  aero- 
plani ne prelete godišnje ni 250.000 km. A mala Au- 
strija preleti preko 500.000, Čehoslovačka i Poljska 
preko miliona, Italija 5 miliona, Nemačka i Francu- 
ska preko   10 miliona.  Naši  aeroplani  lete    nepunih 
(i meseci u godini, a u ostalim zemljama leti se preko 
cele  godine.  Na  mnogim   linijama  pri   tome   mi   ne 
možemo održavati ni svakodnevni saobraćaj, već se 
vrši saobraćaj svega tri put nedeljno. Nije  nikakvo 
čudo da se pod ovakvim ušlovima publika  ne  može 
ni  oduševljavati  letenjem  ni  navići  na  letenje.   Nije 
nikakvo čudo što velika Jugoslavija preveze godišnje 
10 puta manje putnika,  nego mala  Austrija,  što   mi 
prenosimo 1000 kgr. pošte, a Austrija 15.000; što mi 
prenosimo 15.000. kgr. robe, a Austrija 185.000 kgr. 
Da  ne  pominjein  druge  zemlje    kao  Čehoslovačku, 
Poljsku,  Italiju  gde  se  ove  cifre  penju  na  miiione. 

Naša vazdušna mreža iznosi svega 1599 km., dok 
u Austriji iznosi 3773, u Poljskoj 5690, u Italiji 20940, 
u Francuskoj i Nemačkoj preko 40.000. Italija koja 
ima vrlo razvijeno vojno vazduhoplovstvo, raspolaže 
pored svega toga danas sa 101 prvoklasna saobraćaj- 
na pilota i 80 modema velika saobraćajna aparata. 
A potrebe našeg vazdušnog sobraćaja mogu da zado- 
volje svega 3 (tri) saobraćajna pilota i  7 saobraćaj- 
nih aeroplana. 

U gustoj mreži evropskih vazdušnih linija naša 
teritorija predstavlja jednu belu mrlju. Evropske 
kompanije, konstatujući našu neaktivnost, navaljuju 
sve sa većom energijom i postupno uzimaju u svoju 
el ploatadju i naše vazdušne linije. Onda kada su 
naši nacionalni aeroplani zatvoreni u hangarim:. 
Francuzi, Nemci, Holanđani lete preko naše terito- 
rije  služe  se  našim  vazduhom  i  našim  instalacijama 
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za koje smo potrošili velike pare. Glavne linije Ue r 
giacl—Pešti;—Beč, Beograd—Bukurešt, Beograd—Ca- 
rigrad, Beograd—Atina eksploatišu stranci bez ikak- 
vpg našeg učešća, a na retkiin i povremenim svojim 
linijama naše domaće društvo mora primiti saradnju 
stranih kompanija. Takav je slučaj na liniji Beograd 
Solun, Beograd—Zagreb—Beč, Bratislava—Sušak. Ma- 
še Primorje i Crna Ćora jedva su bili dobili toliko 
očekivanu i potrebnu vazdušnu vezu, kada je zboji 
štednja i ta jedina veza oduzeta ovim krajevima. Duž 
naše obal J ne postoji nijedna linija, a talijanske linije 
iz albanske strane i od Istre obuhvataju naše more 
i njihovi avioni pobedonosno defiluju duž naših obala 

Ako ovako stanje plraje i dalje pstoji opasiuM 
da stranci  potpuno ovladaju našim nebom. 

Sve   ove  podatke, gospodo,  nisam  dobio iz po- 
verljivih  arhiva, već iz evropske štampe i publikacije 
Budite   uvereni,  da  ovakvo  stanje,  o  kome  je  oba 
vesten  celi svet, — jer se o razvoju civilne avijacije 
vodi  u   evropskoj i svetskoj javnosti taćna evidenci' 
ja  ,  ne   služi ni malo prestižu naše zemlje. Ali to je 
■poredan momenat. Za nas je mnogo važnije što je 
ovakvim stanjem ugroženo u SVOJOJ osnovi naše op- 
šte   nacionalno vazduhoplovstvo, a s  tim  i  odbrana 
našega neba. 

Razlog ovakvom stanju leži u tome što je držav- 
na   pomoć   našoj  civilnoj  avijaciji  neverovatno mah... 

Iako    je    tako  mala,   ipak   možemo  biti  zadovoljni 
što  pored   tako male pomoći imamo i ovo malo cc- 
vilnog vazduhoplovstva, što danas vidimo. 

Za civilno vazduhoplovstvo daju: Francuska 527 
miliona dinara, Italija 222 nhliona dinara, Belgija 131 
milion, Poljska 67 miliona, Čehoslovačka 81 miliou, 
Austrij'a   18 miliona, Jugoslavija 9 miliona dinara. 

Ako se uzme celokupni, vazduhoplovni budžet u 
odnosu na ono što se daje civilnom vazduhoplovstvu, 
onda vidimo da stojimo lakode na poslednjem me 
stu. Dok najmanje favorizirane civilne avijacije, do- 
bivaju bor 10% od celokupnog vazduhoplovnog bu- 
džeta, naša civilna avijacija dobija svega 3,5%; I »a 
ne govorimo o modernim vazdulioplovstvima kao 
§to su na primer nisko, čehoslpvačko, gde se na ci- 
vilnu avijaciju daje preko 30% od celokupnog bu- 
džeta za vazduhoplovstvo. 

Jedna Austrija daje dva puta više od nas za svoje 
civilno vazduhoplovstvo, a bratska Čehoslovačka čije 
je vazduhoplovstvo ravno našem po veličini, daje  10 
puta više. 

Osim nedovoljnih kredita, uzrok ovakvom stanju 
je i otsustvo jednog program;;'. Aeroklub i Aeroput 
rade već godinama od danas do sutra. 

Ovi mnogobrojni predloži i česte molbe za jedan 
dugogodišnji program nisu uzimani u postupak, a 
vn znate, gospodo, da danas mogu uspeti samo oni 
poslovi gde se radi godinama po jednom u napred 
utvrđenom planu. 

Akcija, Aeroputa i Aerokluba počinje u proleće, 
ali ove institucije ne znaju s kojim će sretstvima ras- 
polagati sve do 1 aprila t. j. do početka budžetske 
godine. Zbog toga sav planski rad je potpuno iluzo- 
ran i zato je, osim povećanje kredita, potrebno isto 
toliko da se sa ovim društvima izradi jedan program 
za duži ni/, godina, koji će sadržati obaveze i 0 1 
strane društva i od strane države, tako da se u toku 
nekoliko sledečih godina radi sistematski i ide jed- 
nom strogo konstruktivnom linijom, što danas na- 
žalost nije bio slučaj Program je baza. svih vazduho- 
plovstva: naša civilna avijacija čini jedan izuzetak, i to 

je drugi uzrok zbog koga je došla na poslednje me- 
sto u hvropi. 

Kao vazduhoplovcu i narodnom poslaniku moja 
je dužnost da upozorim Narodno pretstavništvo na 
ovakvo opasno stanje. Vremena su takva da je više 
no ikad našoj zemlji potrebno snažno vazduhoplov- 
stvo. Sa malim i nedovoljnim sretstvima naše civilno 
vazduhoplovstvo dokazalo je da je puno vitaliteta i 
da ima sve uslove za snažan razvoj. 

U celoj zemlji ima danas \26 aktivna odbora za 
propagandu  vazduhoplovstva Naši  mladi  ljudi hrle 
u  vazduhoplovstvo.  Sa malim sretstvima  naš Aero 
klub dao je 'ЛО novih, dobrovoljnih pilota i 55 jedri 
ličara. 

Na inicijativu Aerokluba sokolstvo je primilo kao 
svoju novu disciplinu jedriličarstvo i na tome polju 
Soko i Aeroklub ići će tuku pod ruku. 

Pokret Aerokluba, raspoloženje celoga naroda 
u kome vlada jednodušno oduševljenje za podizanje 
nacionalnog vazduhoplovstva, kvalitet našeg vazduš- 
nog saobraćaja, pokazuju jasno da je stvorena jedna 
zrela situacija za stvaralčku akciju. Ud uspeha te ak- 
cije  zavisi sudbina  i snaga  našeg vazduhoplovstva  i 

; loga se ne sme- dopustiti da držav;.' ovako velike 
i sudbonosne poduhvate zapostavi onako kako je to 
bio slučaj za poslednjih nekoliko godina. Svako pro- 
duženje ovakve situacije moglo bi biti od nedogled- 
nih posledic..'. 

Ne zaboravimo, gospodo, da naš narod raspo- 
laže avijatičarima prvoga reda. Njihov duh, njihova 
sposobnost mogu služiti na diku celoga naroda. Kad 
god su skromna sredstva dopustila da se naši avijati- 
čari vinu preko naših granica, oni su odnosili po- 

le i vraćali se slavom uvenčani. Ali da bi taj vi- 
teški duh mogao doći do punog izražaja, da bi naša 
krila u trenutku opasnosti bila snažna i nesalomljiva, 
potrebno je da i mi izvršimo svoju dužnost da uči 
iiimo sa svoj;.: sirane sve Sto je bar neophodno po- 
trebno. 

Pred Evropom koja se cela otvoreno i užurbano 
sprema, naročito u pogledu vazduhoplovstva, ne 
ostavljajmo naše vazduhoplovstvo bez pune potrebne 
pomoći. To od nas iziskuju najviši interesi zemlje. 

Od naših kredita za voino vazduhoplovstvo ne 
sme se u današnjim prilikama oduzeti ni pet para, 
ali pošto je civilno vazduhoplovstvo, kao što sam na- 
pamenuo, u najtešnjoj upravo nerazdvojnoj vezi sa 
voinim, ja molim, da se učini šio je potrebno da na- 
še civilno vazduhoplovstvo odmah i bez odlaganja do- 
bije naknadne kredite i program postupnog povišenja 
kudila do visine kredita u drugim hama ravnim ze- 
mljama, do one visine koju iziskuje imperativna od- 
brana našega neba. 

Te kredite možem;; u toliko lakše votirati jer 
srazmerno ostalim vojnim i saobraćajnim kreditima 
oni ne prestavljaju velike sume. Sa 5 miliona dinara 
mi bismo ove d( dine našu civilnu avijaciju spasli da- 
našnje agonije a postepenim povećanjem svake godi- 
ne ove sume mi ćemo, neosetno za državne t'inansije, 
.-.tvoriti najzad u punoj meri našem vazduhoplovstvu 
potrebnu pomoć, bar onoliku koliku uživaju na pri- 
mer avijacije bratskih nam zemalja, Čehoslovačka i 
Poljske. (Odobravanje i pljeskanje) 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegović: Ima reč 
miodni poslanik g. Alojzij Drmelj. 

Alojžij Drmelj: Gospodje narodni  poslanici, do- 
volite  da   jaz  govorim   slovenski,  saj  je  to  tudi 
državni jezik. Jaz bi zelo  rad govorif srbo-hrvatski, 
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toda, ker se še nisem dobro priučil, dovolite da govo- 
rim slovenski. Drugič stopam na govorniško tribuno 
ob priliki, ko se razpravlja budžet Ministrstva saobra- 
ja in drugič že iznašam eno najbolj perečih vprašanj, 
ki se tičejo Dravske banovine, ki se tičejo njenega 
gospodarstva in trgovine. To vprašanje je zveza Slo- 
venije z morjem, zgraditev železniške proge Kočevje 
—Vrbovsko in Sent Jaž—Sevnica. Obe imenovani 
progi sta uzakonjeni z Blairovim posojilom in je to- 
rej državni imperativ, da se gradnjo čimprej prične. 
Pa tudi pravičnost in enakopravnost zahtevata zgradi- 
tev omenjenih prog, da se tudi severnim krajem za- 
gotovi olajšanje prometa in poživitev gospodarstva. 
Obe progi pomenita namreč najkrajšo železniško zve- 
zo Dravske banovine s širokim svetom. 

Prosra Sent—Janž—Sevnica je dolga samo 12 km 
in vsled toga se ni mogoče izgovarjati da ni za to 
kreditov. (Pavlic: Tako je!). Tirnice ali kakor pravi- 
mo mi domače šine so že pripravljene, to so tirnice, 
ki so bile zamenjene na progi Zidani most—Zagreb. 
Treba je torej zgraditi še spodnji ustroj, nabaviti že- 
lezniške pragove in vsa najvažnejša dela bi bila iz- 
vršena in proga osigurana. (Rista Dokič upada). Gos- 
pod Dokič, to je proga strateške važnosti! 

Vsi vemo da se po raznih krajih naše prostrane 
države grade železniške proge, čeprav so težki časi in 
hude stiske. In prav je tako, saj se na ta način ustvar- 
jajo osnovni pogoji za izmenjavo blaga in prospeh 
gospodarstva. Onim krajem, ki so tako srečni da 
dobivajo tako važna komunikacijska sredstva, mi 
prav nič ne zavidamo, temveč jim iz srca privoščimo 
Ali istočasno pa upravičeno postavljamo našo željo 
da se tudi našim krajem da vsaj nekaj, vsaj ono naj- 
manje, kar predstavlja prej omenjena proga Sent 
Janž—Sevnica v dolžini 12 km. 

Poleg gospodarskega momenta, ki nujno zahte- 
va zgraditev šentjanške železnice,    naj    omenim,  še 

socialen moment, ki krepko kliče po javnih delih. 
Na tisoče in tisoče brezposlenih čaka na zaposlitev'. 
Za majhne mezde so pripravljeni delati. Zahtevajo le 
toliko, da si ohranijo golo življenje. 

A poleg teh momentov obstoja še eden, ki ni 
nič manj važen kot prva dva, ako ni najpomembnej- 
ši, a to je strateški moment. Najkrajša zveza zapad- 
ne meje z zaledjem je eminentno državno obrambni 
interes. Jaz prosim gospoda ministra, da bi vse iz- 
nesene momente upošteval in vendar že enkrat vzel 
vprašanje zgraditve železnice St. Janž—Sevnica v 
delo in čimpreje razpisal potrebna dela. Kajti odla- 
šati se s tem delom več ne da. Izgovor, da ni kredita, 
da ni denarja za to gradbo, to ne velja in se s tem 
izgovorom več ne zadovoljujemo. Če je vlada znala 
najti potrebnih sredstev, za zgraditev prog za ostale 
kraje naše države, potem smatram za samo po sebi 
umevno, da se ob količkaj dobri volji, mora tudi 
najti srestva za strategično tako važno progo, ka- 
kor je Št. Janž—Sevnica, ki je že uzakonjena in bi 
morala biti že pred  12 leti dograjena. 

Tudi gradnjo železniške proge Novo Mesto— 
Brežice je treba upoštevati, na kar že sedaj gospoda 
ministra opozarjam. Saj je tudi ta proga velikega 
gospodarskega  in  strategičnega  pomena. 

V nadi, da bo gospod minister uvaževal te res 
nujne zahteve, izjavljujem, da bom glasoval za pro- 
račun ministarstva saobraćaja. (Ploskanje in odobra- 
vanje). 

Potprvtscdnik dr. Avdo Hasanbegovlć: Gospodo 
poslanici, sa vašim pristankom ja ću zaključiti dana- 
šnju sednicu. Iduću zakazujem za sutra tačno u 8 
časova sa dnevnim redom: Produženje pretresa u po- 
jedinostima predloga budžeta državnih rashoda i pri- 
hoda za 1934/35 godinu. (Prima se!) Današnju sed- 
nicu zaključujem. 

Sednica je zaključena u 21.30 časova. 

ПРИЛОЗИ 
ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Алојзнја Павлича, народиог посланика, na Претседника   Мнннстарског   савета   o  забрани  „Малпх 
Новина" 

Гоподнне Претседпиче, 
У Београду излази иедељни лист „Мале Но- 

nime", које се штампају у штампарпји „Авала", 
Космајска ул. бр. 17, те чији нздаиач н уредник je 
r. Миодраг Савковић, повпнар. 

Taj лист, у колико сам сазнао, бно je 15 пуга 
забрањен, од 29 пута, колико излазн, na je исш 
лист коиачно пре неки дан забрањен одлуком, ве- 
роватно, Министарства унутрашњих послова, no- 
mro власник и уредник г. Савковић ne зна, ко je 
И зашто je забраиио даљње излажење „Малих 
Новина", 

Из досадашњег Вашег оштрог става, који СТ€ 
Ви заузели противу корупције, и с обзнром na 
доношење закона o сузбијању злоупотреба, који 
Lama Влада спрема, a који закоа! парод с најве- 
hHM нестрпљењем очекује, држим, да бн и земл.и 

и Народном Претстагшиштву те КраЛ)Свској влади 
писање овог листа користило, јер у највећем броју 
примера je исто остало педемантовапо те се има 
сматратн као тачпо. Држим, да забрапа није očno- 
вана те тражпм, да пам у Народпој скупштппи из- 
волите одговорпти: 

1 — Зашто су биле забрањепе „Мале Новине"? 
2 — Шта мпслпте предузети да се забрана по- 

вуче? 
3 — Ko je имао утицаја, да je дошло до за- 

бране, да ли илегалне организације, против којих 
je овај лист одлучно устајао? 

Примите, господипе Претседниче, и опом при- 
ликом уверење o мом дубоком поштовању. 

6 марта 1934 г. 
Београд. 

Ппоф. Лојзе Јан Павлич, с. р. 


