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Pretsednik dr. Košta Kunianudi: Ima li inime- 
daba na zapisnik? (Nema). Primdaba nema, zapisnik 
je primljen, izvolite čuti jedno saopštenje. 

Sekretar Milan Mravlje (saopštava): G. j,r. Mi- 
nistar socijalne politike i narodnog zdravlja i Mini- 
star inostranih poslova, podnose Skupštini na rese- 
nje predio^ zakona o projektu međunarodne kon- 
vencije o dobu starosti za prijem dece na neindu- 
strijske radove sa odnosnom preporukom. (Vidi pri- 
log). 

Pretsednik dr. Košta Kunianudi: Ovaj zakonski 
predio^ uputiće se Odboru za proučavanje međuna- 
rodnih ugbvora i sporazuma. Prelazimo na dnevni 
red. Na dnevnom redu je: Nastavak pretresa budže- 
ta Ministarstva saobraćaja. Ima reč narodni posla- 
nik кг- Vukašin Spasović. 

Вукашин Спасовнћ; Господо пародпи посла- 
ници, у буџету Мииистарства саобраћаја, и ако je 
доста великн, ne видпм да je n једпе nape уиегго за 
ма какве радове у мом срезу. Моравички срез кога 
ja имам част првстављати, нема nn једпог метра ни 
држанног пута, питн државне железпицс. Huje пра- 
но, да овај парод од свпх буде тако запоставл.еи, 
парод, који je сто година чувао грапицу са пушком 
у руци n омогућавао изград11>у прво мале Србије na 
доцпије Краљевипе Лугославије. Тадашша мала Ср- 
бија mije могла држати војску nn стражу na грани- 
ци, већ je то овај парод Среза моравпчког, поред 
кога се пружа пеколико стотппа километара српско- 
турске грапице, бесплатпо чувао и, као што рекох, 
омогућавао да се мирно изграђује мала Србија. Али 
ред још ни до данас не дође да и њему друштво и 
држава пружп бол^у могућиост за живот. 

Већиш   парода мога краја у таквом je тешком 
матсријалпом n прпвредпом стању, да on imje у мо- 
гућности да купи ни једпо кило ооли,   да би осолио 
хлебац, већ га једе неслано, na бар да je тај хлебац 
од mnenmma плп кукурузпа жнта, na бп će И без со- 
лп могао трпети. Мо je нажалост принуђеи да једе 
х.чебац од зоби-овса, којом се храпом још оамо ко- 
n.n храпе. 1 [еоероватмо алп гестинито и то у зсјиљп, 
где пшенице и кукуруза им i толпко да na сами соп- 
ствешци n држава нс зпа, шта сз тим жптом да ра- 
ди. Господо пародпп послаппцп, зашто je тако? Јед- 
no, што cMu na таквом месту n под тамвим поднсб- 
љем где се и no самим казивима моста у мом срезу 
види да je заиста само   невоља и мука, као на пр.: 
Голија, Мучањ, Лавор, Невољначи, Кукугаица и т. д., 
јер je чак n овом песмом опевано, где се каже: »О 
Јаворе — јадаи ти ои,   o Голијо — гола ти ои,   хој 
Мучњу — мучап тп en, тешко нама ме1)у вама.« To je 
певато када су била срећнија времена, a можете пој- 
мпти, каку ли тек сад тај парод песму пева. A дру- 
ГИ ГЛаши разлог je, немап.е саобраКајпе комуппка- 
цпје, јер je плап изградње раније бпо као и сада од 
центра ка периферији; Али се ми na то нисмо љути- 
ли,  већ смо напротив давали све жртве, како физич- 
ке тако и материјалпе, и помагалн те изградње и че- 
кали у падп, да hc доћи једаред ррсме, да n ми до- 
бијемо путеве као n omi којима смо ми заисга по- 
магали.    Али иажалост naum државници ни онда 
na ии до данас ne учипшпе такорећи ппшта. И по- 
ред своје брдовитости nam крај могао би помоКп 
себи, допринети побол>1пајњу паших државних фи- 
нансија, a n ne би се храппло хлебом   од   кога се 
жнта само коп.п храпе, да je кроз исти nponiao је- 
дан крак доброг пута плп железничке    пруге    од 
Ужичке Пожеге за Санџак, јер nam срез обнлује са 

великпм комплексима шуме, чија стабла услед ста- 
ростп милијоиима падају и труну без икакве Kopn- 
eni како за парод тако и за државу. Покушано je 
1921 'n 1922 године да се траспра један пут на кам 
je радила секцпја од 10 ппжењера, већим делом je 
и трасиран. To je пут који води од Ужпчке Пожеге 
преко старе сриско-турске границе, Стубске Чесме 
— Новопазарскп Санџак који би везивао Сјеницу, 
Бијело Поље, Вераие, Подгорицу, Цетиње, a који 
би бпо пајкраћа веза између Цетиња и Београда. 
Али цео тај елаборат и рад неком иевпдљивом cu- 
лом бачен je негде где га npamnna затрпава. Иако 
je мг.кар у та времена, кад je бпло n поваца и pena- 
рацпја, могао бптп изграђен и пружити тиме при- 
лнку нашем сиромашном пароду, да бп мопао по- 
служити на корист себп, друштву и држави. 

Ja најлепше молнм Краљевску владу и г. Mn- 
нистра саобраћаја, да бп и овом народу Среза мо- 
равичког, драгачевског n арнлЈСког, био омогућеа 
живот у OBHIM временима, да узму у изградњу један 
крак пруге од Ужичке Пожеге na до Ивам.ице. Од 
тога крака железннце добио бп корист већи део на- 
рода n три среза Новопазарског Сапџака, и три сре- 
за предратпе Србије, a n држава би могла известч 
огромие сировппе, које еу у непосрсдној блкзини 
Ивашице, тако папрпмер државне шумв као н ру- 
докопе n веће количине шл.пва, пекмеза n чувених 
јабука будимки. Ред je, да се овом шароду, после 
120 годила ослобо1)е1ва, ова жртва учипн од држа- 
ве, што he му се пружпти 40 км. железничке пру- 
ге. Надам се да he господин Министар саобраћаја 
и Крал^евска влада изаћи овом сиромашном на- 
роду у сусрет. 

И ако je павпка na г. Мииистра оаобраћаја, ja 
знам да ппкад клје био бол>11 и уреднији саобраћај 
пего од 1929 године на овааш. 

Изјавл>ујем да ћу гласати за овај буџет. (Одо- 
бравање и Ш1>еска1ве). 

Претседппк др. Коста Кумаиуди: Има реч 
г. Милан Жпваповић. 

Милан Живановић: Господо пароднл посланици 
у почетку још да изјавпм n кажем, да weliy говортц 
o саобраћајној политицп пашег Мппистарства сао- 
браћаја, већ hy се задржати само na стварима, 
које мене и мој крај иптересују. 

У буџету Министарства саобраћаја, a за град- 
ii>y пових пруга mije унешема ни најмања сума за 
градњу јадрапске пруге, и ако je ona делнмично 
чрашрана, два тупела прокопаша и више од поло- 
Biine израђена. Фппапспјским законом прдевиђено 
je за продужеп>с радова на тунелу код Саранопа 
само 3,000.000 динара. Велика je грешка, што се 
nnje предвидео и кредит no буџету бар још 3 мили- 
jona, те би с 0,000.000 дипара овај тупел био пот« 
пуно довршеп. Када се ово neti nuje учинило, ja мо- 
лим Крал.евску владу и господипа Мпппстра сао- 
браћаја, да се у Фиканшјски закш унесе бар још 
3,000.000 дппара, те би се са 6 мплпјопа динара овај 
тупел код Оарапова могао потпупо завршптн, јер 
још иије доцкап ono iiciipammi. Тупел код Сара- 
пова већ две годипе само се пдржаиа. У буџет, којп 
je na снази, прошле годи-ne уиешемо je 1,300.000 ди- 
napa, само за одржаваЈве тупела. To je државу мпо- 
го коштало, јер се морало плаћати стручно осо- 
бље, за надзор и рад и тога чптава секција на ro- 
ме градилишту дангуби. 

Како за довр1ие1ве овога тунела треба много 
материја ia, дрвене rpal)e, цемепта и осталог, којп 
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te од железиичке станице Марковад превози ко- 
лима и скупо плаћа, то ми je част предложити го- 
игодииу Министру саобраћаја, да се од железнич- 
ке спанице Марковца преко Раче до туиела Сара- 
иово подигне железиичка пруга, која On се држави 
потпуно исплатила. Микистарсгоо бн уложило ка- 
питал за израду ове пруге, алн бп та ируга остала 
и даље и користила Gn се. Овако cue што се за пре- 
ног материјала изда, поскупљује изградњу гунела 
и железнмчкс пруге. Тервн од железннчке станпце 
Марковац преко Раче до тунела Сараиоио раван je, 
јер иде долмном реке Раче, 11игде нема успона, са- 
мо би требало неколико мањих пропуста од iro I 
метра шириие. Звмљани радовн били би јефтшшјн, 
треба најобичкији иаспп као да се подиже пруга 
кроз Срем. Ова би прупа била свега дугачка 16 км. 
и ишла би  од Марковца до Сараиова. 

Држаша je утрошила око 150 милијоиа дииара 
ако не и више за два туиела и за траспрање јад- 
ранкже пруге. Taj капитал лежи неискоришћен, a 
ro je за држа.ву велика штета, да ова пруга и даље 
остане нвизрађвна Друго, много се губи и моралио 
д народа, тиме, што се ова пруга толико година 

не ради, a зна се да оиа пролазн кроз најплодније 
крајеве Шумадије. 

K'a'O што наиред рекох иека се ова пруга почне 
фадити од Марконца преки Раче u Тоиоле до 
Лраи^еловца. У овоме случају иренос материјала и 
осталог ие би лржаву много коштао, a ссм тога ова 
би се пруга рентирала и допринела би да се и да- 
ље може радити. 

Министарство саобракаја експроприсало je 
земљиште за јадранску иругу грдђанима села Ђур- 
),ева у Срезу лепеничком, a од иеких je одузела и 
11|)оценила каменн мајдаи из кога се вадн и зида 
Тунел. Целокупиа процена мајдана н експроириса- 
иог аемљиошта изноои 67 хиљада динара. Село Ђур- 
1,ево je брдскн крај, народ je оиромашан, a уз то 
je и случај хтео да паснп пролази баш кроз има- 
'ii.a иајслабијих л.уди — снротнње. Молпо сам вп- 
ше пута господииа Мииистра a то чиним и OBDM 
прликом да се ово земљиште грађашша села Ђур- 
ђева што upe исплаги, да би за.добинеии иовац мо- 
гли купити нешто имања, платити порез и дугове. 
Ову сам сиротин.у приводио господииу Министру, 
liL'KH су и пешке дошли до Београда, рачунајући, 
да када лично дођу, да be убрзат исплату, али све 
je до данас остало нсисплаћеио. 

Подизаизем дуплог колосека од Великс Il/iane 
др Лапова варошица Лапово нзгубила je један ко- 
i'K-L'K. ге се даиас у «вој станици   не   укрштаваЈу 

:(/ВИ j ep иема мсста. 
Ja молим господина Министра да се варошици 

Лапово подигне 4 колосек као и стална рампа за 
утовар свин>а. Данас се утовар свиња вршн na ру- 
каиа, a то je тешко и несигурно. Ова стапица je жи- 
ва и на Јвој се много товарп ие са.мо CBiiiha н марве 
Beh и све остало, na би обзиром да Лапово има 
добру будућност, u с обзиром да je Лапово ве- 
лико место и трговачки јако развијепо, ja ио- 
лим да се предње уради n аодигне 4 колосека 
као и једна утовариа рампа. Буџетом Министлј)- 
ства саобраћаја предвиђена je исплата експро- 
присаног земљишта за другу пругу од Велике 
Млаие до Лапова. Ja молнм г. Министра да при- 
ступи што пре нсплати тога пмап.а, јер су љу- 
ди сиромашии и тучени од града те би та исплата 
гребала да ое убрза како би ти грађани   могли да 

исплате државн псрезу и регулишу своје дугова- 
и.с. Надам се да he г. Мгашстар caooiiahaja у ннте- 
ресу државе и краја, кроз који треба да iri)ot)e ја- 
дранска ируга што upe н скорије отпочети рад ма 
пз којнх сретстава, да бп се иарод та.мо упослио и 
да би oe помогло томе народу који je страдао од 
града. Град je већ две године тукао мој срез. 

Изјавл.ујем да ћу гласатн за овај буџет. (Одо- 
бравање н iL'BecKaFbe). 

Претседппк др. Коста Кумануди: 11ма реч 
народки посланнк г. др. Стјепо Кнежввић, 

Dr. Stjepo Knežević: Gospodo narodni posla- 
nici! Žao mi je da nas nema više, jer predmet 0 
kome mislim da govorim, od takvoga je interesa, da 
zaslužuje naročitu pažnju. 

Budžet u načelu prošao je u pretresu o politič- 
koj, privrednoj i t'inansijskoj situaciji kemije, u hva- 
lama i kritici politike Kraljevske vlade i pojedinih 
njenih članova. 

Padali su sa raznih strana prigovori i predloži 
i  čula 'su  se  mišljenja  o  soluciji   raznih  problema. 

Premda je u nekim momentima skupštinska at- 
mosfera bila puna elektriciteta, ipak se moglo zapa- 
ziti, da je kroz sve кгт'оге narodnih poslanika pro- 
vejavala jedna zajednička osnovna misao, jedan za- 
jednički cilj naime: da se što brže i uspešnije posti- 
gne blagostanje naroda, uz čuvanje narodnog i dr- 
žavnog jedinstva. 

Pa i sama razmimoilaženja između većine i o- 
pozicije svode se na koncu na to, da se svaka od 
njih služi različnim putevima i različnim metodima, 
ali oboje idu istom cilju. 

Imali smo prilike i da od pojedine gospode po- 
slanika čujemo prigovore i kritike, koje izgledaju 
kao neko otstupanje od stranačke discipline. Ali, ni 
takove pojave ne treba primiti zlovoljom. One na- 
protiv dokazuju da članovima Narodnog pretstavni- 
štva leže na srcu interesi cjeline i da su svijesni du- 
žnosti,  koje   im   proističu  iz  poslaničkog  mandata. 

Kada se sve ovo ima na umu, mislim da može- 
mo ipak biti zadovoljni i s poverenjem gledati u bu- 
dućnost. A ona će nam pokazati ko je izabrao pravi 
i bolji put 

Polazeći sa ovoga stanovišta biću i ja slobodan 
da se, u vezi sa specijalnim budžetom, koji je na 
dnevnom redu, pozabavim jednim predmetom, koji, 
po mome mišljenju, ne nalazi svuda interes i razu- 
mevanje koje zaslužuje. To je naše pomorstvo. 

Pomorstvo je jedna od najvažnijih grana naše 
privrede, naročito za primorski dio našeg naroda. 
Koliku i kakvu ulogu igraju u narodnoj privredi 
pomorstvo i pomorska trgovina, o tome nam pru- 
žaju dokaz dugotrajne borbe i ratovi koje su po- 
morski narodi vodili za prevlast u svjetskoj trgo- 
vini. 

Slavna prošlost Dubrovnika zasniva se na po- 
morskoj trgovini. Nekadašnji svoj sjaj i bogatstvo 
Dubrovnik ima da zahvali svojoj pomorskoj trgo- 
vini i trgovačkim vezama sa prekomorskim narodi- 
ma i državama. Kako u Dubrovniku tako isto i u 
Boki narod se od najstarijih vremena bavio pomor- 
stvom iz kojega je crpeo svoje blagostanje, jer je- 
dna neplodna i krševita obala nije podnosila nika- 
kav drugi rad a opet obala je pristupačnija s morske 
strane. Dubrovčani i Bokelji bili su posrednici trgo- 
vine između balkanskih zemalja i država na Sredo- 
zemnom Moru te su sa Balkana dovozili drvo, rude, 
gvožde, vunu, sir, stoku, vosak i med, a sa Skadar- 
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skog jezera i drugih voda ribu, da sve to svojim 
lađama upute u daleke prekomorske zemlje. Uvozili 
su pak na Balkan proizvode tekstilne industrije, o- 
ružje, vino, srebrno posude i ostalo. 

Pomorstvo Dubrovnika i Boke prošlo je u isto- 
riji kroz razne faze, ali se, uprkos političkih i t'inan- 
sijskih nedaća i teškoća pod tuđinskom vlašću odr- 
žalo do u najnovie doba. Pomorski duh i nepokole- 
biva volja dala je današnjem pokolenju Dubrovnika 
i Boke da uz ogromne materijalne žrtve razvije po- 
morstvo do zavidne visine. 

Pomorstvo je odavno cvetalo i na hrvatskom 
Primorju i ono je i danas sa Sušakom kao centrom 
faktor, s kojim treba računati. 

Naša mlada država ima dakle u pomorstvu tra- 
diciju, ima razgranati! obalu, ima odličan pomorski 
živalj zadojen od davnina duhom i smjelošću kakva 
se rijetko zapaža kod drugih u pomorstvu napred- 
nijih naroda. Poznata je na daleko sprema i valja- 
nost naših kapetana, a o našim mornarima su već 
davno kazali Englezi i Japanci , ta dva par eSelance 
pomorska naroda, da su to najbolji mornari na svi- 
jetu. 

Ali naše pomorstvo i trgovačka mornarica pre- 
življuju teške dane. Uzroci su različiti a, priznajem, 
ne zavise isključivo o dobroj ili zloj volji Ministra 
saobraćaja. 

Ne ulazeći u raspravljanje o tome što u pogledu 
pomorstva preduzimaju velike pomorske države kao 
što su Engleska, Francuska, Nemačka, Japan i Ame- 
rika, zadržaću se na onome što je do sada učinila 
i kakve je rezultate u kratko vrijeme, postigla Polj- 
ska, a o čemu su se svojim očima uvjerili g. g. po- 
slanici, koji su imali sreću da lanjske godine budu 
gosti poljskog parlamenta. 

1/. ništa, sa neznatnom pustom obalom, postala 
je Poljska za kratko vrijeme glavni i odlučujući fak- 
tor za cijelu Srednju Evropu, proširujući svoju atrak- 
cionu moć od Baltika do Jadranskog zaleđa. Nova 
poljska luka Gdinja postala je tvrđava iz koje se 
vodi borba za pozicije koje su do sada držali Ham- 
burg, Trst i Braila. Opskrbljena je najmodernijim 
tehničkim sretstvima za sve potrebe koje su u vezi 
sa uvozom i izvozom na veliko, sa preradivanjem 
prekomorske robe i uvezenih sirovina, sa krcanjem, 
iskrcavanjem  i  pohranom. 

Tu su ogromne Ijuštionice pirinča za stotinu 
hiljada tona godišnje; mlinovi za vegetabilna ulja; 
hladionice za životne namirnice; magaze z£! sazri- 

jevanje voća i za povrće, za sušenje ribe, duvana i 
ostalo. Sem toga su u luci instalirana veličanstvena 
postrojenja za brz i jeftin prekrcaj ugljena. 

Pored poljskih lađa svraćaju u Gdinj i veliki pa- 
robrodi Iz drugih država, tako da su sa priključe- 
njem u Hamburgu, Roterdamu i Antverpenu usta- 
novljene veze sa svima značajnim svetskim lukama. 

Ali je najveće i najmoćnije sredstvo za unapre- 
đenje poljskog pomorstva uopšte a luke Gdinja po- 
sebno, tarifalna i carinska politika koju Poljska dr- 
žava sprovodi u njihovom interesu. Pre svega polj- 
sko Iržavne željeznice su uvele zasebne lučke tarife, 
znatno niže od normalnih tarifa. Uvedene su zatim 
zasebne čehoslovačko-poljske izravne pomorske ta- 
rife za čehoslovačku robu. One su saobražene pari- 
tetu čehoslovačkog prometa sa nemačkim lukama 
tako da prevoz uspešno konkuriše nema,čkim lu- 
kama. A da se onemogući uvoz prekomorske robe 
u  Poljsku  preko stranih luka, snižene su na  mini- 

mum carine na uvoz te robe. Tako su naprimer za 
kafu, južno voće i agrume snižene carine do 50'-" 
prema uvoznoj carini preko suvozemnih granica. 
Posledica ovoga sniženja bila je ta, da je prekomor- 
ski promet preko Trsta za Poljsku kroz poslednje 
tri godine spao na jednu trećinu prometa iz godine 
1930. 

Prošle godine su stupile na snagu i nove tarife 
na robni saobraćaj između Gdinja i mađarskih pri- 
staništa na Dunavu preko Bratislave. Te tarife pruža- 
ju Mađarskoj najjeftiniji prevoz preko Gdinja, mnogo 
jeftiniji nego li za onaj preko Trsta i Hamburga, tako 
da je za Mađarsku danas najjeftiniji put za preko- 
morski uvoz kroz Gdinj za najvažnije artikle: kavu, 
rižu, pamuk, sumpor i t. d. 

Na to je Nemačka, da bi parirala konkurenciju 
Poljske i sačuvala barem čehoslovački transport ne- 
mačkim lukama, izjednačila tarife sa onima Gdinja. 
Pošto su pak ove mere Poljske i Nemačke pokvarile 
ugovorenu ravnotežu, bile su jadranske železničke 
uprave prinuđene da svoje tarife za Trst saobraze 
poljskim i nemačkim tarifama. U ovoj žilavoj inter- 
nacionalnoj borbi na ekonomskom polju mi smo 
ostali po strani. Naša, istočna obala Jadrana ne do- 
lazi ni u kakvu kombinaciju kod izvoza i uvoza pre- 
komorske robe za srednju Evopu, premda je to naj- 
bliža obala, a Jadransko More najzgodniji put za 
zemlje sredozemnog bazena i Levanta, koje za ovaj 
saobraćaj dolaze u obzir. 

Dok Poljska sa svojih 70 km. morske obale na 
5500 km. suhozemne granice i sa jednom nacional- 
nom i jednom internacionalnom lukom promeće na 
more 10 miliona tona robe — 68% celokupne spolj- 
ne trgovine — dotle taj promet kod nas sa 700 
km. obale — trećinom celokupne državne granice — 
iznosi samo 2 miliona tona. 

Jugoslavija je doduše povećala vodene puteve i 
rečno brodarstvo na interancionalnom Dunavu, ali ta 
činjenica nikako ne opravdava u današnjim prili- 
kama da srednjo-evropska morska obala ostane ne- 
iskorišćena za srednjo-evropski saobraćaj. Ako ni- 
šta drugo, moglo bi se postići to da mađarsko zale- 
de dođe u atrakcionu sferu našeg Primorja. 

Često se čuje da je Dunav naš internacionalni 
put i da nam je Jadransko More nepotrebno, jer da 
riječnom plovidbom možemo podmiriti ceo naš tran- 
sport. Ali ovo nije tačno. Glavni proizvodi kojima 
je naš izvoz najizrazitije obilježen jesu: proizvodi 
poljoprivrede, stoka, drvo i cement. Prva dva pro- 
izvoda mogu donekle da budu upućena Dunavom 
prema centralnoj Evropi, ali je za drvo i cement, 
koji nalaze najbolju produ u zemljama sredozemnog 
bazena, najzgodniji put more. 

Pa nam i prevoz Dunavom nije baš korisniji od 
prevoza morem. Dokazano je da na 25.000 vagona, 
koliko imamo kukuruza za izvoz, gubimo na izvozu 
preko Braile 50,000.000 dinara, a to za takse, pre- 
tovar, transport, osiguranje i za višak izvoza koji se 
vrši stranim društvima, jer ga naša riječna plovidba 
ne može da obavi. Kada bi se kukuruz vozio željezni- 
com do naših luka i dalje morem, cijela navedena 
suma ostala bi u našoj zemlji. 

U ostalom neosporno je da se morem najbolje 
promiče trgovina i uspostavljaju veze sa svetskim 
trgovačkim centrima. 

Ima i drugih država kroz koje teče Dunav i 
druge reke a nemaju more, pa ipak čine sve napore 
da izađu na more, makar uz cenu znatnih moralnih 
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i materijalnih žrtava. O tome je najaktuelmji primer 
aranžman koji pretstoji između Italije s jedne a Au- 
^rije i Mađarske s druge strane, za ustupanje Au- 
striji i Mađarskoj slobodne zone u Trstu. 

Po ovome što sam naveo jasno se vidi, koliku 
moć i važnost imaju more i trgovačka mornarica 
u životu   državo   i  u  celokupnoj  narodnoj  privredi. 

Nameće se stoga potreba da se i kod nas nešto 
sistematskog i planskog počne da radi, a ne da se 
sve pripušta privatnoj inicijativi. Jer samo privatna 
inicijativa ni u pomorstvu nije dovoljna, iako ona 
ima Velikih zasluga u razvoju našeg izvoza i unapre- 
đenju  naše   privrede. 

"i zaista pruga sa Levantom je omogućila mno- 
L'o življu komunikaciju sa Grčkom, Egiptom i Pa- 
lestinom. Pruga sa Španijom dopnnela je da mnoge 
proizvode dobijamo direktno, a ne preko Trsta i Ri- 
jeke Najzad pruga za Južnu Ameriku koristila je 
mnogo  izvozu našeg drva u one krajeve. 

Nažalost nemamo nikakve pruge sa zapadnom 
obalom'Jadranskog Mora, jer je lanjske godine, ni 
traženje Ministarstva saobraćaja, a sve u znak ste- 
rlnje ukinuta dugogodišnja parobrodska veza izme- 
đu Dubrovnika i Bari. Zbog oskudice takve pruge, 
moraju se sve manje partije robe prevoziti stranim 
parobrodima, a sem toga ne mogu da se uspešno 
Uorišćuju  poslovne veze sa kupcima u manjim me- 
stima Italije. .     ..   ,■ 

Moram da ovom prilikom dodirnem i pitanje 
subvencija« parobrodskim društvima, koje je spo- 
menuo i'g Ministar u svom ekspozeu, rekavši 0 
njima samo da im je cilj unapredejne brodarstva, a 
to treba  u   nekoliko ispraviti. 

Mnogima izgleda da su subvencije za državu ne- 
opravdan teret i da koriste samo brodovlasnicima. 
Međutim stvar stoji drukčije. Za bolje razumevanje 
treba razlikovati subvencije koje država daje za pru- 
ge sa inostranstvom i subvencije koje ona daje pa- 
robrodima  obalne plovidbe. 

U prvom slučaju država u interesu svoje izvozne 
trgovine produžuje saobraćaj na tržišta i zemlje ko- 
je smatra  od interesa. ,     .  • 

Najjeftiniji način produženja toga saobraćaja je 
otvaranje parobrodskih pruga. Te pruge su po go- 
otvu u početku, a često i za dugi niz godina neren- 
tabilne naročito onde gde nailaze na jacu konku- 
renciju stranih parobrodskih preduzeca. A ne može 
se zaista zahtevati od privatnog preduzeca da dopri- 
nosi materijalnih žrtava za opšte interese, vec je za- 
to pozvana'država. Ona podnosi žrtve i kod saobra- 
ćaja na kopnu time što snosi pasivu koju ima željez- 
nica,   a   da   nikome  ne pada  na pamet da se protiv 
toga buni. 

U slučaju obalne plovidbe subvencija ne pretsta- 
vlja uopšte za državu kakvu potporu već je to de- 
iomiCna otšteta za usluge koje joj čine parobrodska 
društva. .vi        .     ,    .. 

Država je dužna da svom stanovništvu obezbedi 
saobraćaj, gde ne može kopnom a ono morem. Po- 
što bi podržavanje saobraćaja uzduž cele obale i o- 
strva u sopstvenoj režiji stajalo državu ogromnih 
troškova, ona samo dobija time što organizuje o- 
balni saobraćaj i prenos pošte parobrodima privat- 
nih preduzeca i plaća im zato pristojnu otštetu. 

Smem tvrditi da se u saobraćajnoj politici dr- 
žave ne dade ni zamisliti a kamo li izvesti kaka,- 
bolji i racionalniji način uređenja morskog saobra- 
ćaja od pre pomenutog, osobito kada se uvaži da je 

pomorsko  brodarstvo  jedna  od  najrizičnijih  grana 
privrede. 

Ali su parobrodska društva dovedena u tako 
očajnu situaciju da prijeti opasnost njihova sloma 
kroz najkraće vreme. 

Već prilikom zaključivanja dugoročnih ugovora 
između države i parobrodskih društava bilo je komi- 
sijski utvrđeno da državni prinos ne pokriva defi- 
cit službe koju društva vrše za račun države. Dru- 
štva su ugovor primila računajući na postepeno po- 
većanje prometa putnika i robe. Međutim se taj 
promet smanjio za preko 30"", a deficit povećao. 

Ali je kod svega toga najgore i za parobrodska 
društva najubitačije to, što im se već ispočetka U- 
govora neuredno plaća državni prinos, u ime kojega 
oni danas potražuju preko sedamdeset i pet milio- 
na dinara. 

Mislim da ova suma nije ušla u ono 130 mili- 
ona letećih dugova koje je gospodin izvestilac ve- 
ćine spomenuo u svom zaključnom govoru. Ako ni- 
je, treba im i ovo dodati, a ako i jest, znači da više 
od polovine letećih dugova otpada na prinos koji 
potražuju parobrodska društva. 

Razmjer zaista ogroman, a i nepravedan, kad se 
ima u vidu da u državnu kasu ulazi godišnje oko 25 
miliona dinara od samog prevoza pošle koji vrše 
parobrodska društva na Jadranu za račun države, ne 
računajući sve druge indirektne koristi koje ona 
ima. 

Ako se ovako produži, katastrofa je neminov- 
na, pa me je baš to pobudilo da skrenem sa ovog 
mjesta pažnju svih faktora na teške posljedice koji- 
ma se ide u susret. 

Neprimanje državnog prinosa dovelo je paro- 
brodska društva u bezizlazan položaj. Obavezan! u- 
govorima nabavili su na kredit prvoklasne parobro- 
de milionske vrijednosti a ne mogu da ih plate. Kre- 
ditom podmiruju potrebe pogonskog i drugog ma- 
terijala; nemaju čim da plaćaju mornare i ostale 
namještenike; u zaostatku su sa doprinosima Uredu 
za osiguranje radnika. Penzionom zavodu namje- 
štenika i osiguravajućim društvima. U malo riječi: 
ne znaju šta će s njima biti od danas do sutra, bo- 
jeći se da im naročito strani povjerioci ne počnu 
stavljati lađe na doboš. 

Već se počelo govoriti o ponovnoj redukciji 
državnog prinosa a s time kao posledici o redukciji 
saobraćaja. 

Puštajući po strani sve štetne posledice reduci- 
ranja pruga, finansijske, privredne i političke priro- 
de, reći ĆU da svaka redukcija pruga znači napu- 
štanje stečenih pozicija ili tačnije prepuštanje tih 
pozicija stranoj mornarici. 

1 danas ima na Jadranu nekoliko redovnih pru- 
ga italijanske trgovačke mornarice. Nijesu od nekog 
značaja ali ih ipak italijanska vlada podržava, iz po- 
litičkih razloga, dajući im basnoslovne subvencije. 
A svakako nama konkurišu. 

Koliko italijanske vlasti polažu na intensivnost 
saobraćaja na Jadranu dokazom je i ovaj najnoviji 
primjer. 

Italijansko parobrodske društvo „Pulja" obavje- 
stilo je skadarske trgovce da će od sada parobrodi 
„Pulje" pristajati u San Do.vani di Medua četiri puta 
nedeljno, a ne samo dva puta kao do sada. 

U Skadru se govori da se ovom pojačanom plo- 
vidbom sa Arbanijom želi da konkuriše Jugosloven- 
skoj trgovačkoj moranrici čiji bi parobrodi, u vezi 
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sa novim trgovačkim aranžmanima između naše dr- 
žave i Albanije, trebali da pristaju u San Dovani di 
Medua. 

Mogu bez pretjerivanja da kažem, da se naša tr- 
govačka mornarica nalazi u agoniji i da je krajnje 
vreme da se preduzm nešto za njeno spašavanje, jer 
to zahtjeva državni prestiž u svijetu i jer to zahtje- 
vaju interesi države i naroda. 

Polažem zato najveću nadu u gospodina Pret- 
sednika Kraljevske vlade i uvaženog šefa .lugoslo- 
venske nacionalne stranke kod čijim je rukovođe- 
njem sastavljen program stranke koji nam, dajbudi 
u ovome pogledu, mora biti svima zajednički. 

U tome programu rečeno je da naša zemlja po- 
trebuje za svoj privredni razvitak snažno razvijen 
parobrodski saobraćaj na rekama i moru. 

Pomorstvo treba da zauzme naročito mjesto u 
Jugoslovenskoj državnoj politici, ne samo kao va- 
žno vrelo prihoda za naše pomorce i Primorce koji 
su upućeni na more i žive od mora, nego i kao naša 
nacionalna afirmacija u svetu, kao izraz stvarnih po- 
treba zemlje sa tako razgranatom obalom i mani- 
fstacija tradicija i pomorske svesti našeg življa.« 

Ako se programi u djelo privode a ne ostaju 
samo u riječima na papiru, onda vjerujem i nadam 
se da će i našem pomorstvu, i našoj nacionalnoj tr- 
govačkoj moir.arici sinuti lepši dani. 

U toj nadi i samo u toj nadi glasujem za budžet 
Ministarstva saobraćaja. (Živo odobravanje i plje- 
skali je). 

Fretscdnik dr. Košta Kuinaiuidi: Ima reč narod- 
ni poslanik g. Sever Varda. 

Sever Varda: Gospodo narodni poslanici, u ovo 
teško doba privredne depresije, još jače otskače po- 
treba prehrane pasivnih krajeva'. Narod Primorske 
banovine, a osobito njenog Zagorja i ove godine 
kao nikad pre upućen je na državnu pomoć. Ova 
pasivnost naših krajeva nije prolazna, jer ma koliko 
bila dobra i rudna godina, naši krajevi ostaju uvek 
pasivni i oni su i pre rata uvozili žito iz dalekih kra- 
jeva lađom uz oprost uvoznih carina i jeftinih pre- 
voza. Pre su pasivni krajevi uživali takode pasivne 
tarife, a kasnije su uvedene uputnice za žito koje su 
se predašnjih godina izdavale u dovoljnom broju i 
besplatno, ove godine nasuprot broj uputnica koje 
su izdate za pasivne krajeve, nedovoljan je i izdate 
su sa 25% popusta, iako je naš narod oskudan kao 
ikada pre. Nedavno je generalna direkcija učinila 
popust za izvoz kukuruza za Švajcarsku, tako da 
prevoz iz Vojvodine do Buksa košta 3.400 dinara 
dočim jedan vagon iz Vojvodine do naših železnič- 
kih stanica košta 5.500.—, 6.000.— i preko G.OOO — 
dinara. 1 ja sam slobodan zamoliti g. Ministra sao- 
braćaja, uzevši u obzir teško stanje naših krajeva, 
da bi izvoleo jednom za uvek urediti ovo pitanje 
prehrane pasivnih krajeva na jedan pravilan i tra- 
jan način, a ne da se događa ono što je najgore, da 
siromašno pučanstvo pasivnih krajeva mora da pla- 
ća svoju najprimitivniju hranu — kukuruz dva i tri 
puta više nego što ga plaćaju ostali krajevi. I stoga 
molim g. Miinstra saobraćaja da izvoli ili uvesti o- 
pet pasivne tarife ili da izvoli dati dovoljan broj 
uputnica sa najmanje 75% popusta, kako bi se naše 
siromašno pučanstvo prehranilo. 

Sad, gospodo, hoću da spomenem jedno emi- 
nentno važno pitanje ne samo za Srednje Primorje, 
već i za Primorsku i Vrbasku banovinu, pa i za ćelu 
državu, a to je pitanje unske železnice. Pre nego što 

predem na unsku železnicu, hoću da spomenem sta- 
nje ličke železnice, koja je, kako je poznato, svake 
zime, pa i ove, kao ni jedna druga pruga bila po- 
novno i više puta zatrpana i promet bio prekinut. 
Ove godine promet je'bio prekinut u najnezgodnijem 
času, kada se je šiljala i dovozila razna roba za bo- 
žične blagdane. Time je našim trgovcima nanesena 
silna šteta, jer ili im je roba zakasnila ili se po- 
kvarila, a što je najteže što su morali da plaćaju le- 
žarinu na tu robu koja im je na putu zastala. Ja ću 
sada da navdem jedan primer koji će vani najbolje 
pokazati, od kakve je štete ovakav saobraćaj preko 
ličke pruge. Poslednjeg zastoja na ličkoj pruzi zao- 
stala je jedna partija volova od 300 komada, koja je 
bila određena preko Splita za Maltu. Možete zami- 
sliti, koliku je štetu pretrpeo onaj trgovac čiji su 
volovi zastali u Lici, a on je morao da plaća kulu 
u Splitu koja je čekala na te volove. 

Ove teškoće nažalost ponavljaju se svake go- 
dine i nanose silne štete u prvome redu našoj pri- 
vredi, a zatim i neposredne štete našem saobraćaju 
koji ima od toga prekida, kao i ogromnih izdataka 
za čišćenje pruge. Ovi kratki dokazi jasno govore 
od koje je potrebe izgradnja unske pruge, i kao da 
sva iskušenja koja smo doživeli u ovih osam godina, 
što je lička pruga u prometu, nisu dovoljna, naši su 
privredni krugovi iznenađeni i zabrinuti što se u po- 
slednje doba sa izvesne strane ponova hoće da ista- 
kne pitanje, da li će se unska železnica koja se po 
Pjnansijskom zakonu za 1933/34'godinu ima da ot- 
počne graditi ove godine, da li se ima spojiti sa 
Kninom na današnjoj stanici ličke pruge u Zrmanji 
ili dolinom Une, Krke i Butišnjice izravnim priključ- 
kom na Knin. 

Ovo načelno pitanje koje je već definitivno re- 
šeno, a to je rešenje bilo odobreno reSenjem Pret- 
sednika Ministarskog saveta od 22 avgusta 1931 go- 
dine ne može i ne sme da bude predmetom kakve 
nove diskusije, jer je svakome jasno da predeli Zr- 
manje nisu apsolutno podesni za priključak nove 
pruge, ukoliko su im klimatske prilike nepovoljne 
kao nigde drugde i jer iz teških dosadašnjih isku- 
stava, sa stalnošću možemo tvrditi da bi unska pru- 
ga sa takvim priključkom imala istu sudbinu kao i 
lička pruga. 

Obzirom na zabrinutos koja vlada u našim kra- 
jevima, a osobito u svim privrednik krugovima, radi 
važnosti ovoga pitanja ukoliko zaseca u najvitalnije 
interese naše privredne budućnosti, obraćam se top- 
lom molbom na gospodina Ministra saobraćaja u du- 
bokom uverenju i potpunom poverenju njegovog do- 
sadašnjeg rada i nastojanja u ovome pitanju da iz- 
voli što pre u smislu Finansijskog zakona za godi- 
nu 1933/34 započeti sa radovima unske pruge i da ne 
dozvoli da se o pitanju priključka ove željeznico po- 
stavljaju ma bilo koje nove diskusije, već da se izved 
ba priključka Unske železnice provede iz BiiiaĆa di- 
rektno na Knin u smislu odobrenog rešenja Pretsed- 
nika Ministarskog saveta od 22 avgusta 1931 godine 
i u skladu sa željama cijelog pučanstva naše Bano- 
vine. 

Još jedno pitanje koje zanima našu javnost, a to 
je autobuski s;iobraćaj Primorske banovine, koji je 
kako je poznato jedino naše prevozno sredstvo ц 
oskudici unutrašnjeg železničkog saobraćaja i koje 
dnevno na raznim linijama prevaljuje cirka 4.500 km., 
dok železnička pruga ide uporedo samo jedne auto- 
buske linije u dužini od samo 36 km. 
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Iz   ove   konstatacije jasno proizilazi, od koje je 
goleme   koristi  i potrebe autobuski saobraćaj u Pri 
morskoj  banovini i koju važnost on ima u saobraćaju 
i privredi  cijele našo domovine. 

Пок se tJ svim naprednim državama nastoji da se 
ovo moderno saobraćajno sredstvo što više proširi i usa 
vrši i dok se na drugoj strani uporedo sa postojećim 
daleko razvijenijim železničkim prugama, grade iz 
državnih sredstava novi autobuski putevi, bez obzira 
što se time stvara konkurencija postojećem železnic- 
kom saobraćaju, rekao bili da se sa stanovite strane 
ide za tim, đa se uvađanjem novih taksa i zapreka 
onemogući i time dovedu do propasti sva naša autobus 
ka prefluzeća i time oduzme i ovo jedino saobraćajno 
sredstvo u iiE-š^oj banovini i upropasti toliko porodica . 
15 miliona domaćeir kapitala. Ko i malo poznaje sao- 
braćajne prilike našega kraja, a osobito Dalmatinske 
Zagore, može lako shvatiti što bi to značilo, kada bi 
autobuski saobraćaj bio ukinut radi spomenutih raz- 
loga. 

I protiv autobuske linije Sinj—Split, koja je je- 
dina koja irle uporedo sa postojećom uskotračnom 
železnicom Sinj—Split, koja je pogodnija i vremen- 
ski 3 puta kraća od železničkog spoja i koja spaja 
sjeverne dalmatinske i granične bosanske srezove naj- 
kraćim putem sa Primorjem, sa strane Ministarstva 
saobraćaj'i stvaraju se zapreke kako bi se onemogućila 
ova autobuska linija i time oduzelo ovo moderno i 
pogodno sobraćajno srestvo pučanstva onoga kraja. 

JD molim, gospodina Ministra saobraćaja da iz- 
voli obratiti osobitu pažnju na sve što sam ovde spo- 
menu i da bude uvjeren da sam to izneo u najboljoj 
namjeri i nastojanju i molim da mi to bude tako shva- 
ćeno i uzeto u obzir. Glasaću za budžet. (Odobrava- 
nje i pljeskati je). 

Pretsednik dr. Košta Kumamidi; Reč ima narod- 
ni poslanik   .ц". dr. Mladen Lisavac. 

Др.  Младеп Лпсавац.- Господо пародпи посла- 
пици, узимајући реч v буџетској расправи код Ми- 
нистарстпл   саобраћаја,    имам у виду    више name 
локалне  прилике, прилике онога места и краја у 
коме сам  изабран за народног посланика. И то ne 
ради тога  што држим да би ти интересн били пре- 
тежии  од   државних, него што држим да се ове 
гтвари могу тако лако и брзо исправити ако сваки 
од uac говорпика према своме опажању изпесе све 
ono што сматра за преку народну потребу својгг 
краја. Тиме 6и могао помрћи и целпни поправити 
све ono mro можда mije опако како т[)еба да буде. 

У првом  реду треба ми спомепутн да смо Beli 
при крају ла се једном доврти и отвори пруга Ko- 
ja везује  Београд са Банатом и то Београд—Пли- 
чево na Вршац, a с друге стране na Кикинду. (Др. 
Метикош:   Мост je довршен). Мост je довртеп и 
само треба  још донршити железничку пругу изме- 
;,',  овог  моста и вароши Паичева. У томе случају 
потребно je  знати, куда he да води ona првораз- 
редна пруга, која треба да споји Београд са Бана- 
гом и не  само са Банатом, него и са свима onim 
европским   крајевима, који су у вези са Банатом 
у првом реду са Румунијом, Чехословачком и Пољ- 
ском. Најзгоднија пруга за то јесте ona која дапас 
води од Панчева na Вршац. Upe свега, та je пруга 
најкраћа, a с друге стране, ona je својим делом na 
ј.\м\11ској страни готова и прворазредна, те се na 
њу ne би  и.мало jom МНОГО mro да троши. Морам 
pehu да писам противан да се после npehe и na из- 
градњу  друге пруге Панчево—Кикинда, само об- 

зиром na nama мала финансијска сретства, првеи- 
ствено би требало усавршити ову пругу Београд—- 
Паичепо у правцу Bimma. 

Имам jom пешто у погледу чнсто локалном да 
споменем. To je ово: Вртац и његова околица су 
onaj део жиптце европске у Banarv, који има TO- 
лико  храпе да  ne  само  подмирује  потребе свога 
становништва, негр уједно извози силну храну у 
кпоземству. Разуме се пут којим то нзвози je Ду- 
нав, али од Вршца до Дунава има од прилике Г)0 
Н neniTo вите кплометара и досадатп.и нзвоз хра- 
ne од Вршца и његове околнпе до Папчена. изво- 
ЗИО се ne толико железпицом,    која neh  постоји, 
Ko.niKo колнма, a то једипо ради тога mro je под- 
воз од Вршца до Папчева за храну, за  mneunuv, 
за кукуруз био тако висок, да су људн ималн вч- 
uie рачупа, да се цео дан возе 6д Вршца до Пап- 
чева, a да се суградап врате патраг, n да опде rpo- 
ine, да упропашћују и себе и своја кола н коње n 
onaj пут no којим ce возе. Kpaj свега  rora имају 
umne рачупа да храну npenoce колнма пего да je 
возе железницом. Држпм, да то ne иде ни v корист 
железнице, ни у корист фиска ни у корист оних 
л>уди којн то раде, и да би требало да ce обзиром 
na ту околпост, тарифа n тарифна политика na- 
mer Министарства саобраћаја саобрази  прилика- 
ма, да ce толико спустп тај    превоз хране na тих 
мало удаљених крајева, да би ce ona могла пре- 
возити  жељезницом.    Жељезница би  имала  при 
томе свога рачуна, a rn л>уди не би морали да ce 
муче n ne би били принуђени да раде ono mro пи- 
ко ne ради, да поступају онако као што су радили 
n|)e сто годипа кад још нису биле жел.езппце. 

У расправи o буџету Мшшстарства саобраћаја 
споменуо сам Југоисточпи део Баната који je пот- 
nvno раван.    У целом Бапату осим Bpmua нигде 
нема ломллепог камепа, ппгде пи  једпе степе,    од 
које би Morao човек добнти ка.мепа.    Цео Бапат, 
осим оних крајева који леже покрај река Дупаиа 
n Tuce, vnvlien je na вршачкп камеп. Taj вршачки 
камен, који ce ломи у Вршцу, треба да има прилп- 
ке да ce олако опамо постави где je потребап, ца 
би ce могли  no целом Banarv градити путевн, за 
који je тај ломл>ени камеп потребап као подлога. 
Услед тога пак што су внсоке превозпе nene, na 
жељезницама, тај ce камеп ие извозп и ми у Ba- 
narv имамо најлошије путеве може бити у целој 
namoj држави. lipe неки дан добио сам писмо из 
једног села, где сам рад био доћи да одржим je- 
дну конференцију. Јавл.а ми ce да још ne долазпм, 
јер да су путевн тако просечепи,    да ce ne могу 
извући кола из блата. A зашто je то? Поред тога, 
што у нашем Вршцу, вршачкој гори, има толико 
камена, да бисмо могли целу нашу државу опаса- 
ти кинеским зидом   од камена    na да jom ocram- 
камепа у вршачкој гори, ми нисмо у стању да из 
веземо тај камен "оданде, јер cv превозне цепе na 
жељезницама превисоке. 

Рекло би ce: ima je хаспа од rora, mro ce до- 
вози камеп, кад пемамо поиаца да градимо путеве. 
Ме1)утим постоји и кулук, који би могао достл 
припомоћи, да ce камеп, кад ce довезе куд треба, 
употреби na изградњу путева, a парочито na пз- 
градњу рних путева до самих жељезничких ста- 
пица, које су no 2—4 км. удал>ене од села. KaMCh 
сам no себи ne кошта у Вршцу ништа, јер ra има 
толико, да га цела nama држава може употребши 
тако да, опет, остане у тим бреговима камепа, ко- 
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лико год треба. 
Скрећем пажњу г. Министру саобраћаЈа, при^) 

na оно, што сам споменуо у погледу преноса хра' 
ne: да сс тарифа тако снизи, да je могуће, и да 
има сваки рачуна, ла своју храну преко жељезни- 
це пребаци од Пршца ло Панчева. A с друге стра- 
ие, да се, опет те тарифе тако снизе, евентуално 
да и сама држава нешто допринесе, .како би Ба^ 
нат. који се димас дави у блату, што и\ч дошао ,т> 
добрих путева. 

Ово сам имао да кажем, н поигго верујем, да 
he и г. Министар саобраћаја уважити ову пашу 
жељу, гласаћу за овај прорачун. (Одооравање и 
гшескање). 

Прстселчпк др. Коста Кумануди: Мма реч 
г. др, Ивандекић. 

Пг. Alirko Ivandekić-Ivković: Gospodo narodni 
posleMiici! Ja ću biti kratak. Povod za teč kod bu- 
cižeia ovoc Ministarstva dme mi činienica i okolnost 
što je Ministarstvo saobraćaja nedavno odlučilo, da se 
ukine železniška radionica u Subotici. Ova radionica 
posoodo zaposluje oko fiflO većinom irvalifikovanili 
radnika, koii su teško posrodeni usled ove odluke, jjr 
će biti prisiljeni da prodaju svoje sirOmašlvo, kućan- 
stvo, koie su fokom vremena radom i trudom stekli, 
i dr. se rpselj iz Subotice. Prirodno je, da ukinuće ove 
tnsMtuciie, teško poerada ne samo redove radnika i 
njihovih porodica, nespo i redove svih privrednika u 
Suhotici. Ovi radnici alimentirali su privredu u Su- 
botici sa oko Г-ОПООО dinara mesčno. pa je stosra 
nesumnjivo, kad bi se ova suma izvukla iz privrede 
v Subotici, da bi to bio jedan težak i jedan vrlo o- 
setljiv udarac zr> nrivredu topa кгАја, 

Svi Privrednici, ne samo trgovci, obrtnici i zem- 
lioraHnici. пеп-о svi ostali držali su u prošlu nedelju 
u Stibotiri iedšn ipvni zbor, fde. su iednoclasno li- 
stali da traže od Kralievske vlnde i er. Ministra sao- 
braćaia. da odustpnu od ukinuća to institucije ц S"'io- 
tiči. S to<ra ie i meni, koji imam čast da zastupam taj 
i'rad u ovome domu, dn/nost. da i sa ovo^n mesta 
zamolim Kralievsku vladu i tr. Ministra saobraćaja, 
da ne sprovode tu odluku u delo. 

Nama je dužnost eospodo, da našoj privredi — 
kada već ne možemo da je izlečimo od ove teške bo- 
lesti u koioj se onn momentano nalazi •— stanje olak- 
šamo u ovim danima krize kroz koie se ona provla- 
či, da je pomoenemo u ovo doba nezapamćene krize. 
Ušteda po mome misi ion ju ne može biti razlog da se 
ta institucija u Subotici ukine, jer su svi ti radnici 
doivii pozive da si1 priave kud hoće da se premeste 
ili u Zaereh ili u Maribor ili u Krasrujevac, l.iubljann 
i t. d.. dakle n mestima, u kojima naša država ima 
železnifke radionice. Prema tome kada ostalu inži- 
nicri !--'i(l ostalu radnici, kad se uzima- sirovina po- 
trp.bna za rad ovih ljudi, ia smatram da tu noma to- 
like uštede, da bi ona mogla biti razlog za ukidanje 
ove institucije. 

Ona okolnost, da se Subotica nalazi na granici 
naše države smatram isto tako da ne može bili 
razlog za ukidanje ove institucije, jer je ta okolnost 
postojala i onda kada je ova institucija ustanovljena 
Sem topa, gospodo, i Maribor ima železničku radio- 
nicu i nalazi se na našoj granici, a nema ni govora o 
tome da bi se ta radionica u Mariboru imala ukinuti. 

Inače, gospodo, naša je dužnost, po mome skrom- 
nom uverenju, da jačamo kulturno i privredno naše 
centre na granici, kako to čine i ostali kulturni na- 

rodi da bi ih osposobili, da budu stalno jak bedem 
na granicama naše. otadžbine. 

Zbog svega ovoga, ja sam sobadan da upozorim 
Kraljevsku vladu na štetne posledice koje bi moglo 
imati ukidanje te institucije u Subotici i s topa nm 
lim Kraljevsku vladu i gospodina Ministra saobraćaj,;, 
da ne ukida železničku radionicu u Subotici nego, da 
ukine samu odluku o ukidanju te radionice. 

U nadi, da će gospodin Ministar ovo činiti, ja 
izjavljujem da ću glasati za budžet. (Odobravanje I 
pljeskanje). 

Prctscdnik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. dr. 
Milan Metikoš. 

Dr. Milan Metikoš: Gospodo narodni poslanici, 
kada bi se Ministarstvo saobraćaja uzelo pod kritiku 
svestrano, obzirom na opseg administracije koja je 
tu zastupljena, imao bih da iznesem mnogo detaljnili 
stvari, koje bi prikazale one teške i neželjene rezul- 
tate, koje je javnost odavno krstila imenom „korup- 
cija". 

Malo pre sam u pošti primio u kovertu jedan 
časopis, koji, razume se, izdržava činovništvo, a koji 
se zove „Jugoslovenska pošta". U tome časopisu na 
uvodnom mestu prikazuju činovnici kako se državi 
oštećuje, za zaslugu državnih organa, na pretovar« 
upija u Metkoviću za grdne sume svake godine. Inu 
neko u Ministarstvu saobraćaja, ima neko u Ministar 
stvu šuma i rudnka u Rudarskoj direkciji, koji poma- 
že izvesna lica, da zarađuju pare, na teret državne ka- 
se. 1 to se kreće u milijonskim ciframa svake godine 

To iznose činovnici, u svome listu javno, i žalos- 
no je, da ta, našn administracija, koja bi imala voditi 
kontrolu o svemu što se javno iznosi, apsolutno no 
preduzima ništa. Teške momente korupcije neki dan 
su neka gospoda iznela ovde u Skupštini. O njima 
je bilo reči juče u ekspozeu. U detalje te stvari neću 
da ulazim, jer smo mi u načelnoj diskusiji podvukli 
mišljenje, da je potrebna narodu i državi, da se Što 
pre donese zakon protiv korupcije. ,Ier današnja za- 
konska srestva su nemoćna da zahvate korupcionašs, 
S tosra je, razume se suvišno u detplje ulaziti, dok <e 
ne. podipne glas naroda u onoj meri, da pritera one, 
koji moralu da povedu računa o tome, da taj  zakon 
0 korupciji donesu. 
1 tek, kad se donese, zakon o korupciji, koji će imati 
zakonske sankcije, da zahvati sve i svakoga, i to ne 
s чпо рго futuro nego i unutar bar za 20 do 30 trodina, 
i kada budu nekoliko njih viseli na Terazijama, onia 
će se tek narod uveriti da su oni, koji upravljaju ovom 
zemljom, rešili po svaku cenu, da se iskorcni korup- 
cija. Pošto će o ovom pitanju korupcije u Ministar- 
stvu saobraćaja druga gospoda svako još više govo- 
riti, ja se neću na njemu duže zadržavati. 

Kritikujući resornu politiku p. Ministra saobraća- 
ja imam da naplasim, da je on do sada pokazao vrlo 
in:?!o pažnje, onim malim saradnicima u pomorstvu. 
Ja sam i lanjske godine skretao pažnju pospodinu 
Ministru saobraćaja i bio sam uveren, da će on o 
tome povesti računa. On je doist;> zakazivao neke 
konferencije, pozivao je brodovlasnike i pomorce, poku 
šavao je, da ih naeodi, ali brodovlasnici su predstav- 
nici krupnog kapitala, i iako ih je malo, oni su uti- 
cajniji. Л o hiljadama one sirotinje, koji ginu po valo- 
vima, malo se vodi računa. Baš u današnjoj pošti pri- 
mio sam jedno upozorenje primoraca iz. Solita iz Dal- 
macije u kome kažu ovako: „Već se toliko to pita- 
nje pokretalo, ali ništa se nije učinilo, ništa se nije 
učinilo za naše pomorce u pravcu njihove zaštite, ma 
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dr.' su u Beograd pozivani mnogi radi izrade projeka- 
ta, uredaba i naredaba i radili ugovora. Pomorci su 
bili izloženi velikim troškovima, ali do danas niSta 
nije učinjeno. Pomorsko odelenje Ministarstva sao- 
braćaja prosto je jedan biro brodovlasnika i njihove 
se reči uvažavaju, samo zato što brodovlasnici na 
razne načine, besplatnom vožnjom i t. g. — vi znate 
kako se to udešava — drže u svojim šakama ljude, 
koji bi trebali da budu nepristrasni prema pomorci- 
ma. Očekivali smo da će Ministarstvo saobraćaj:; i 
socijalne politike u sadašnji finansijski zakon uneti 
neke odredbe, po kojima bi Ministar imao ovlašćenje 
da neka pitanja našega pomorstva uredi onako, kako 
je to već odavno uređeno u svima drugim pomorskim 
zemljama". U istom pismu se kaže i ovo: „To je je- 
dan nezapamćen primer nebrige prema onima, koli 
od sebe sve daju, a njima se ništa ne čini. Na taj 
način se stvara nepoverenje prema državi, jer brodo- 
vlasnici primaju sve od države, ali samo za sebe". 

.Ja sam, gospodo, istakao tu stvar zato, jer me 
boli, da eledam da hiljade naših malih pomoraca jau- 
ču viču, tuku se na lađama, a naše Ministarstvo sao- 
braćaja ostaje gluvo i nemo za te njihove boli i jade. 
Ministarstvo saobraćaj;- mesto da reši to bolno pit.;- 
nje, uputilo je pod brojem 2720 od 2 februara 1932 
godine jedan raspis posadama brodova duge plovid- 
be trgovačke mornarice u kome kaže i ovo: „da se slu- 
čajevi svojevoljnog tumačenja i jedno-'ranog kršenja 
utrovora ne bi ponavljali i da ne bi došlo do poremećaja 
plovidbe, koja se vrši pod našom zastavom, Mini- 
starstvo saobraćaja sazvalo je za 25 oktobar pr. g. 
konferenciju u Splitu, na kojoj su uzeli učešća brodo- 
vlasnici i pretstvanici pomoraca. Na toj konferenciji 
bio je postignut sporazum da se u"-ovorene plate u 
funtama obračunavaju po kursu od 250 dinara za svaku 
funtu a da bi se definitivno uredili svi odnosi između 
brodovlasnika i pomoraca, odlučeno je. da se odmah 
izradi projekat kolektivnog ugovora, koji će u naj- 
kraće vreme stupiti u život'). 

To je pisano februara meseca 1932 eodine, a mi 
smo već prošli i februar 1934 godine. U istom raspisu 
dalje stoji ovo: „Ali nažalost ovih zadnjih dana dogodi 
lo se, da su posade nekih naših brodova u inostranim 
lukama, protivno ugovorenim obavezama, uskratile 
Dutovonje, ako im se plate u funtama ne obračunava- 
iu po većem kursu, neiro što je zaključeno, na kon- 
ferenciji u Splitu. Vodeći brigu o trgovačkoj morna- 
rici, ja vodim brigu ne samo o brodovima, nego i o 

adama i o njihovom blagostanju. Uvek će mi b'ti 
briga, da posade budu pravedno nagrađene za svoj 
rad. Ali svaki koji danas samovoljnim ili neumerenim 
postupcima izaziva nerede, ruši disciplinu na brodu 
i otežava plovidbu, laj nije svestan momenta, koji 
preživi јп je naša narodna privreda, a naša trgovačka 
mornarica   napose". 

Uvek se nastoji izvesnim floskulama utuci oprav- 
dane razloge našiii pomoraca i brigom, da se trgo- 
vačka   mornarica razvije. 

Kao što se vidi pitanje do sada nije rešeno, i to 
je dokaz naše bolne situacije i politike, koja se vodi 
u Ministarstvu sabraćaja. 

Govoreći o pomorskom saobraćaju, gospodo po- 
slanici, moram da prikazem, da je naše Ministarstvo 
saobraćaja vrlo slabo poklonilo pažnju našim lukama. 
Naš izvoz kreće se danas u glavnom preko trgovač- 
kih brodova pod našom narodnom i državnom zast.i- 
vom. Naše luke u mnogo slučajeva nalaze se u očaj- 
nom stanju.  Na to su već ukazivali naši drugovi sa 

Primorja kao i na to, da se do danas u tome pravcu 
nije ništa preduzelo. Kad se budu rušili kejovi i lo- 
mile luke i stotine i stotine ljudi koji se spremaju 
da putuju, kad zaglave, te će onda da se uputi ko- 
misija, da zaradi pare kao komisija. Ništa nije prt- 
duzeto. Kad se vidi, da se nalazi načina da se omo- 
gući izvesnim licima da vrše — da ne kažem drui,ri 
finiji izraz, izraz — kradu državni1 imovine na stoti- 
ne miliona, moelo bi se naći i srestava, za investicije 
pomorskog saobraćaja, što se za pomorski saobraćaj 
kao neophodno traži. Ali to bi bilo samo u slučaju, 
kad bi Ministarstvo saobraćaja bilo reoreanizovano, 
kad bi imalo jednu plansku pomorsku politiku i kad bi 
se po tome planu radilo. Ali kad za pomorsku našu 
politiku nema nikakvog plana, kad se sve radi od 
slučaja do slučaja, onda je zbog toga tako teška si- 
tuacija u pomorskom saobraćaju. 

Izvesnoj grupi u trgovačkoj mornarici se pogo- 
duje, daju se sve veće subvencije, a možda bi se kod 
tih suma baš moglo naći izvesnih ušteda koje bi se 
motrle upotrebiti, da se luke poprave, jer ako su lu- 
ke loše, nema dobrog saobraćaja. 

Pomorski saobraćaj vodi računa i o pomorskom 
ribarstvu.  Ja sam  neki  dan  u jednoj  sporednoj dis- 
kusiji spomenuo, kako je naša zemlja bogata i puna 
sveea, ali zbo^ loše administracije vidimo svuda i na 
svakome meshi krajnju sirotinju, jer smo uveli  tak- 
vu tarifnu politiku, da naš čovek iz Primorja ono što 
ima i š^o mu je Bo"- dno, ne može da bari u unutraš- 
njost zemlje, kao što s dni<>-e sirane, ne može iz u- 
riutrašnjosti  zemlje  da  dobavi  pšenicu,  kukuruz  za 
hlebac. kao i drni'o Što mu je  potrebno za život.  Л 
to je dokaz, da smo daleko od toca da bi imali ied- 
nu  pametnu saobraćajnu tarifnu politiku, koia bi  o- 
mogućila da svi delovi naroda dođu u mogućnost, rta 
svoje proizvode iz jednoga krala moeu korisno unov- 
čiti u drugom kraju zemlje. Vidite, braćo i mspodo 
poslanici, mi imamo na nekim stranama, i to je kon- 
statovann sa teškim oeorčeniem, veliku proizovdnhi 
ulia.   i   naši  Dalmatinci,  otočani   i   primorci   imali  bi 
veliku zaradu, kad bi se ti proizvodi moeli u unutraš- 
njosti unovčiti. Mi  imamo toliko otseka za trgovinu 
i oronaeandu domaće trgovine, ali u tom поИеНц ni- 
je ništa nreduzeto, da se omoPliči tome siromašnom 
svetu iz Dalmacije; da svoje proizvode unovči u unu- 
trašnjosti.  Kad  bi   gosboda,   iz  vladine  većine,  imali 
privrednu politiku i jedan plan predviden za proved- 
bu iste, videli bi, da uvozimo za nekoliko stotina mi- 
lijuna dinara raznih sirovina za proizvodnju ulja, ko 
je se proizovodi od stranih fabrikanata, a međutim 
imate, vanredno primorsko-dalmatinsko ulje, koje je 
iznad svakog drugog ulja po zdravstvenoj vrednosti, 
a niko međutim za njega ne zna. I tako kod nas nikb 
ne vodi računa o tome da ml imamo da se pobrinemo 
da živi i onaj siromašni narodni čovek, na onoj go- 
leti Dalmatinskoj. Kad bi se imao taj privredni plan, 
onda bi se to motrio sprovoditl i to. bi se svakako od- 
mah dalo primetiti i osetiti. Trebao bi gospodin Mini- 
star saobraćaja da. znade udesiti tarife za prevoz ul-a 
iz Dalmacije do Beograda i do Zagreba i do ostalih 
naših centara u zemlji, tako.  da bi ulje moglo naći 
sigurnu produ, a naša sirotinja zaradu. Ja sam ona 
zlo jedan praktičan primer u mome srezu, koji hoću 
da vam  iznesem, a  to  je, da je jedan  iz Dalmacije 
doneo vagon vina, koji je prodao, pa onda za te pare 
kupio vatron pšenice,  i na  taj  način, on  je sproveo 
ono, što je mogla sprovesti \Iada, da ona Ima name- 
tan program. Kad bi ona imala jedan privredni pro- 
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gram na bazi narodna solidarnosti svili krojeva i svili 
pokrajina, čine se teške zamerke ovoj Vladi, što ona 
ne čini ništa za pomorsko ribarstvo. Govori se ne- 
prestano, kako je tuđinska propaganda jaka u tome 
pravcu, i do je italijanski uticaj jak i snažan. Ali lia- 
lijani imaju svoje brodove, kupuju našu ribu i na 
lim svojini brodovima je odnose. A šta smo mi pre- 
đuzeli da kupimo takav jedan brod, da se ta riba 
prebaci u unutrašnjost naše zemlje i na inostrana tr- 
žišta. Mi nismo u tom pravcu ništa preduzeli, a ču- 
dimo se ovamo, što naši mali ribari nalaze zaštitnik: 
i kupce u Italijanima. 

1 kod toga naroda stvoriee se mišljenje, kako mu 
je Italija dobra majka, kako se brine damu da po- 
trebne zarade i na toj način vrše propagandu koja 
našem narodu mora donositi ogromne štete. I zato. 
kažem, zameram g. Ministru saobraćaja, što toj grani 
naše iiurodnc privrede nije posvetio svoju pažnju. 
Već se više godina npozonne, na to, ali Vlada se sta- 
ra da stvori 200—300 garnitura kompletnih vozova 
da prenese svoje partizane s jednog kroja nai drugi, 
u mesto, da stvori te garniture vozova za prevoz se- 
ljačkih proizvoda z;< našu sirotinju, čime bi dokazala 
patriotsko delo prema  narodu. 

Gospodo, u ćelom svetu usled privredne krize 
snizuju se prevozni stavovi i na materijal i na robu. 
^vi opažaju, da je !o potrebno i da se na taj na- 
čin može koristiti privredi. Mi danas trebamo da iz- 
vozimo u inostranstvo mnogu našu robu. Ali kad tr- 
govac, koji je izvozi, kalkulira, on vidi. da ne može 
io da svrši, jer je preskup prevoz. Malopre ste čuli 
predgovornika, koji je predočio da prevoz vagona 
kukuruza, ako se preveze iz žitorodnil; krajeva, u 
Dalmaciju, staje 5—6 hiljada dinara, a prevoz va- 
gona kukuruza iz Arsrcntine do Splita lulom, staje 
sveira 1.000 dinara. 1 što se onda čudite, da takva 
tarifna politika, koja kod nas postoji, pravi veliku 
štetu našim izvoznicima i našim pojedinim krajevi- 
ma u nitanju ishrane, naročito u našim pasivnim kra- 
jevima? П glavnom pravi štetu i našoj trgovinsko; 
politici, Mno</o bi se više izvezlo da su tarifni sta- 
vovi podešeni prema našim potrebama i potrebama 
inostranih pijaca. Mi smo pristupili povišenju stavo- 
va, prevoza putnika i robe tako, da sam ja juče, kad 
sam bio kod kuće ustanovio, na železničkoj stanici, 
da mi je činovnik kazao: vidite danas trebamo da vo- 
zimo 3 vagona stoke za Zagreb, ali su došli ljudi 
sa teretnim automobilima i oni taj prevoz obavljaju 
mnogo jeftinije nego na železnici. Kad se prevozi 
lim teretnim automobilima, ne treba se ići veterina- 
ru na pregled, ne treba se platiti kaldrmina i daleko 
je jeftiniji prevoz stoke. A sada g. Ministar saobra- 
ćaja diže stavove, da time povisi prihode i onda će 
ih još više poviševati, a svet će bežati od toga, da 
se posluži njegovim saobraćajnim srestvima i to će 
tako ići u nedogled. 

Isto tako činjenica je, di su povišen? tarife za 
prevoz putnika 111 klase. Jedini koji danas plaćaju 
podvoz to su putnici III klase. Kad bi <;-. Ministar o- 
bavio reviziju svih onih koji se besplatno voze, i u- 
činio, da svi oni koji rade po pojedinim nadleštvima, 
zašta rade, da nadleštva osiguraju prihode — kako 
je bilo u ranijim budžetima, pre 5, G i više godina 
— on bi imao mogućnosti, da te stavove ne povišava 
nego da ih održi na visini, kao i druge zemlje. On bi 
pokazao, da možemo voditi onu tarifnu politiku za ro- 
bu i putnike, kakva treba da je danas u današnjim teš- 
kim prilikama. 

Prepuštani vama, iz vladine većine, da raspravilo 
ono pitanje koje će tek doći na tapet, o korupciji. 
.Ia sam ga samo načeo sa jedne strane i sačekaću vr- 
lo rado na vaše rešenje. 

Još bih imao da napomenem samo neke sitne 
stvari i da pokažem kako se sve kod nas radi bez 
plana. 

Ima izvesnih vrsta službenika, koje država i.ni- 
formiše, jer to zahteva potreba služe. To je na pri- 
mer slučaj sa željezničkim osobljem. Tu odmah možete 
videti kakva ogromna nesrazmera postoji u onome, 
što pimaju, na ime uniforme ovi službenici i službenici 
drugih resora. Po pravilniku za odelo čuvara šuma.oni 
koji rade u šumama, dobiju godišnje na ime odela 
1.800 dinara, policijski činovnici dobijaju paušal od 
2.400 dinara, poreski činovnici dobiju 1500 do 1800 di- 
nara, finansijska kontrol:^ dobije godišnje 1.200 di- 
nara. Činovnici saobraćaja međutim, i to samo oni 
ispod glavnih grupa, zvaničnici B00 dinara godišnje, 

S činovnici 400 dinara godišnje. Kad se zna, da su Ц. 
novnici i zvaničnici saobraćajih ustanov:;, po službe- 
aom poslu, uvek na stanicama, gde prolaze i stranci, 
onda je potrebno, da oni budu uvek u pristojnom o- 
delu, kao što je potrebno, da u tom pogledu budu re- 
prezentovani i svi državni službenici. Kad se zna, go- 
spodo, da država daje čuvarima šuma na odelo 1 
dinara, a oni sede u šumama i niko ih ne. vidi, onda 
se, gospodo, najbolje pokazuje, kako ni u ovom po- 
slu nema nikakvos/a razumnog plana vladinog. 

Ima mnogo tih sitnih stvari, o kojima bi se mo- 
gle ne satima nesro i danima eovoriti. Toliko ima ne- 
pravilnosti i nesrazmera u našoj administraciji, d> sv? 
to jasno pokazuje, da ni u čemu, pa ni u ovome Vlada 
nema programa ni razumevanja. Sve se radi na par- 
če, od časa na čas, рз zato i naša saobraćajna politik,; 
trpi ove posledice, koje su neminovne. Kad bi smo i- 
mali na mestu Ministra saobraćaja čoveka, koji hi 
vodio računa i o političkim momentima, duhovno je- 
dinstvo nacije moglo bi se stvoriti jednim planskim 
radom, pa bi i on podneo svoj obol. Međutim, kao što 
vidite ni Vlada a ni njena većina ne preduzimaju ni 
šta, da poprave situaciju u kojoj se nalazimo. Zato 
kao što sam već i ranije naglasio, moram glasati pr >. 
liv ovog budžeta. 

Još nekoliko reči 0 rečnoj plovidbi. Prilikom 
prošlogodišnje debate u finansijskom odboru o pred 
logu budžeta Ministarstva saobraćaja naročita pažnia 
je obraćena budžetu Državne rečne plovidbe. Ona ic 
naopakim radom dotadanjih nestručnih uprava 
bila dovedena do ivice propasti, tako, da u najkritič- 
nijim vremenima privredne depresije nije mogla uop- 
ste odgovarati svojini zadatcima, i poslužiti državi i 
narodu. 

Tom prilikom, gospodo, ja sam na osnovu z.v,;.. 
ničnih statističkih i drugih podataka dokazao, da su 
dotadanji budžeti rashoda i prihoda Državne rečne plo- 
vidbe bili preterano veliki, da nisu odgovarali nje- 
nim verovatnim prosečnim poslovima i da je stoga 
ta privredna ustanova zapala u velike deficite, ma da 
je pod stručnom rukom mogla uvek davati viškove 
prihoda. 

Dalje, gospodo, detaljno sam bio izložio, koliko 
je bila štetna, i pogrešna komercijalna, saobraćajna, 
finansijska i tehnička politika, koju su u toj ustanovi 
vodili njeni nestručni direktori i njihovi referenti. 

Naročito sam pak tom prilikom kritikovao. šio 
je do sada Državna rečna plovidba vodila oštru kon- 
kurentnu borbu i sa nacionalnim rečnim i pomorskim 
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brodarstvima i sa nacionalnim železnicama, dok 
je u doba opšte krize, a naročito krize brodarskih po* 
-lova   trebalo raditi obrnuto. 

Celokupen rad tadanjih uprava bio je toliko bi- 
rokratski, samovoljan i rasipnički,' da je naše državno 
brodsko osoblje gubilo disciplinu kao i volju /a 
rad. 

Na osnovu sviju nepobitnih dokaza utvrdio sam 
bio da je svekoliko zlo poglavito dolazilo usled to- 
ga, što su za direktora rečne plovidbe postavljeni 
nestručnjaci /a brodarske poslove — obično penzioni- 
sani željeznički inženjeri, sa kojima su sklapani ugo- 
vori na tri godine, i to tako vesto, da i .Ministar sao- 
braćaja nije ništa mogao činiti za vreme njihovog tra- 
janja. 

Usled svega ovoga tražio sam tada od ц'. Ministra 
saobraćaja, da se jednom učini kraj dotadanjem rda- 
vom gazdovanju u Državnoj rečnoj plovidbi, da se 
ustanova spase i sanira i da se za direktora rečne plo- 
vidbe postavljaju pravi stručnjaci iz redova državnog 
saobraćajnog osoblja. 

Danas, gospodo, posle godinu dana sa najvećim 
zadovoljstvom i priznanjem konstatujem ovde, da je 
g. Ministar saobraćaja uvažio moje kritike i moje 
reći, jer je od meseca maja prošle godine preduzeo 
mere /.<:< saniranje državne rečne plovidbe i poveo pra- 
vim i zdravim pravcima i putevima, tako da je ta u- 
stanova na radost sviju nas povratila danas ugled 
i prestiž   naše  trgovačke  zastave  na  međunarodnom 
Dunavu. 

I do bih dokazao, da sam prošle godine iz оп- 
•'tili državnih ' nacionalnih interesa objektivno kriti- 
kovao svekolika zla u toj ustanovi, hoću danas pri- 
likom debate o budžetu Ministarstva saobraćaja preci 
ovim forumom daše zadržim na Državnoj rečnoj plo- 
vidbi i da priznam gospodinu Ministru saobraćaja, 
da je, ovu ustanovu spasao od očigledne propasti na 
korist  države  i  naroda u ovim kritičnim vremenima. 

Pre svtega, čim je krajem meseca aprila prošle 
godine istekao trogodišnji ugovor dotadanjem direk- 
toru i za direktora rečne plovidbe ukazno postavljen 
stručnjak, iz redova državnog saobraćajnog osoblja. 
Državna rečna plovidba počela je naglo vraćati svoj 
Ugled, kredit i uticaj ne samo u zemlji već i na među- 
narodnom  Dunavu. 

Odmah zatim videli smo, da je rečna plovidba 
pravilno shvatila zahtev i potrebe trgovine i prome- 
ta u današnje doba opšte krize, pa je brzo osposobila 
svoje brodove i razvila i razgranala čest, brz i jeftin 

braćaj, tako da je mnogo pomogla i koristila na- 
šem trgovačkom i poslovnom svetu u ovim najkritič- 
nijim vremenima i prilikama. 

Dalje, Državna rečna plovidba dobila je u drugoj 
polovini prošle godine tri nova najsavrScnija motorna 
broda, te je razvila najbrži denčani saobraćaj na Du- 
navu i time zauzela prvo mesto medu stranim dunav- 
skim  brodarstvima. 

Najveće pak priznanje zaslužila je Državna rečna 
plovidba, kada je počela prikupljati oko sebe naša 
nacionalna rečna brodarstva i sa njima obrazovati po- 
lovne zajednice, da bi Ih očuvala od propasti u ovoj 

opšto.j krizi brodarskih poslova, kao i da bi pojačano 
-•« njima mogla sačuvati slobodu i nezavisnost no?2 
trgovine. 

Kao prvi rezultat ovakvog sistematskog i smiš- 
Ijenog rada i poslovanja vidimo, da je državna reč- 
na plovidba krajem prošle godine pokazivala višak 
prihoda   nad rashodima, što nije bio slučaj već više 

godina.  Sem  toga tačno smo obavešteni, da  je po- 
v raćena disciplina kod osoblja, kao i volja za rad. 

Pa i pored svekolikog ovakvog razgranatog i o- 
bilnog rada predlog budžeta rashoda rečne plovidbe 
za novu 1934/35 budžetsku godinu najmanji je od svi- 
ju njenih dosadanjih budžeta i iznosi svega dinara 
90,552.261. Analizirajući pažljivo ovaj predlog bu- 
džeta, zapazio sam, da je sastavljen tako elastično da 
se u slučaju opadanja brodarskih poslova može sma- 
njivati, a u slučaju povećanja poslova donekle pove- 
ćavali. 

Međutim, pošto poslovi brodarskih preduzeća za- 
vise od ishoda žetve i pošto mogu Iznenada u ovoj 
godini imati maksimalnih poslova, potrebno je dati 
mogućnosti g. Ministru saobraćaja, da u ovakvim slu- 
čajevima može povećavati potrebne partije i pozicije 
budžeta rečne plovidbe srazmerno povećanju tih po- 
slova. 

Javna je tajna, gospodo, da je Državna rečna pio 
vidba usled nerada i grešaka ranijih uprava zapala u 
velike dugove. Da bi rečna plovidba mogla sa uspe- 
hom završiti započeta dela, na ujedinjenju naših na- 
cionalnih rečnih brodarstava, kao i dalje na sklapa- 
nju zajednica sa brodarstvima države Male Antante, 
prvi je uslov: da ona sama bude rinansijski sanirana. 
Napomenuo sam maločas, da je Državna rečna plo- 
vidba sada pokazala višak prihoda nad rashodima, i 
time dokazao svoje ranije tvrđenje, da će ona uvek 
pod stručnom upravom davati čiste prihode. Prema 
tome ima se uslova, da državna rečna plovidba dobi- 
je zajam radi saniranja svoga finansijskog stanja. Mi- 
šljenja sam, da joj potreban zajam treba da odobri Po- 
štanska štedionica, pošto je ona u sastavu istog Mi- 
nistarstva, a daje čak zajam i privatnim novčanim za- 
vodima. 

Imam podataka, da nekoliko komisija i danas iz- 
viđaju greške i krivice ranijih uprava rečne plovidbe 
koje su je dovele do ovako^ očajnog finansijsk >g 
stanja, pa g. Ministar saobraćaja, treba da dade po- 
trebna naređenja, d;^ komisije savesno i potpuno iz- 
vrše svoje zadatke, kako ni jedan krivac ne bi izbe- 
gao zaslužene kazne. 

U današnjem Finansijskom zakonu data su bila 
ovlaštenja g. Ministru saobraćaja, da u sporazumu 
sa Ministarskim savetom propiše urdebu o državnom 
rečnom brodarstvu i uredbu o državnom brodarskom 
osoblju. Uredbe su izrađene, ali još nisu 6d nadležnih 
odobrene, pa g. Ministar saobraćaja treba da u in- 
teresu te ustanove i osoblja, što pre izdejstvuje i (л 
odobrenja. Pošto se na svemu zapinje glasam protiv 
■ ■     ■' bii'iže';!. (Odobravanje na levici.). 

Прстссдиик др. Коста Куманудп: Мма реч 
r. /b'inan Иванчевић. 

Дутан Иванчевнћ: Госполо народни послани- 
ци! Г. Министар саобраћаја кзјавио je да he се у 
току ове годипе почети са грађењем VUCKC пруге. 
Ona he се почети ове годнпе, a завршити 1 jv ia 
ИШ. On je то изјавно n у Фииаиснјском одбо,1у, 
a јуче je то поновио и подвукао да предузеће, чо- 
је има да гради ову пругу, пожурује администра- 
тивне власти да mro пре доврше плапове за iy 
пругу. Према свему томе изгледа да he овај рад 
сада доиста почетн. И кад стојимо сада пред по- 
четком грађења унске пруге, сав свет који једва 
чека да се с грађењем те nnvre почпе, са живчм 
ннтересовањем пита, којим he правцем ова пруга 
да иде? 

За ову пругу   има пелнки пптерес    народ из 
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трију бапоннна, из Важжиие саискс, врбаске и 
приморске. И разуме се да свака бановина има 
своје специјалне жеље које се у п,\'ној мерн свима 
ne могу да задовоље. 

Лнчани желе да пруга нде na 3pMa№Vi /1илма- 
типци долином [зутишппце na Kimu, a г. Мипнстар 
каже: Куда he ићи пруга то he одучнти објектив- 
ни разлози. 

Kao претставник онога кра.ја, који жсли да 
пруга нза!)^ на станицу Зрмаи.у, ja liv ca овога ме- 
ста да одбијем неке приговоре који се ставл>ају 
са стране оних, којн су протнвни ово.ј трасн. При- 
говара се да траса иа Зрмаил ни.је добра зато, 
што iie у зимско доба пруга иа тој траси имати во 
лике CMCTIIIC због сметова. И у прилог тога свога 
тврђења наводе да je промет иа личкој ирузи у 
доба зиме у таком стању да саобраћај мора да се 
прекида. 

Ja морам да кажем Да личка пруга не заслу- 
жује овако р1)ав глас на који je наишла, јер ире 
свега та je сметња свега на диа три мсста, a та ме- 
ста на који.ма сметовн омејату саобраћај; нису ni!- 
чнм saiiiTnliena. Ако унска пруга пррђе трасом иа 
Зрмању, ona ca тим опаспостима од сметова na 
личкој прузц пема никакве везс u због тога та 
опасна места ne могу да утичу којим he правцем 
унска пруга да крепе. За унску пругу, уколико 
окрене на Зрмању, нма једно једино опасно ме- 
сто, и то непосредпо iii)e;i стаинцом Зрмаи.ом,, 
где би био ометан саобраћај. Ме1)утим, као што 
je требало одавно да се сва опаспа места за- 
штите, како се заштиКују и остале пруге у ма- 
шој земљи које су нзложене ветру и сметовима, 
тако треба и сва ова места na личкој прузи зашти- 
тити, a поготову ово место непосредно пспред са- 
ме стапице 3pMaii>ci<e које, ако се заштнтн. пости- 
liii he се два успеха: Рсигураће се личка пруга да 
овде више нема сметња, a биће осигурана и унска 
пруга, ако она овуда npohe. 

Ja знам да he за одређивање ове трасе збиља 
важити они разлози, које je г. Мннистар изложио 
у своме говору. 

AKO се ne усвоји траса na Зрмању,    долази у 
питање траса долипом    реке Бутншпице na Knmi, 
која има две варпјапге. У овом случају oriiop Дал- 
матипаца сасвим отпада, јер опи постижу ono шгр 
желе, алн за Личапе nnje сис једпо која he се ва- 
ријапта усвојпти, ако би пруга ншла долппом Бу- 
тишпнце. AKO би унска пруга окрепула сасвим бо- 
сапском територпјом, опда бп Лпка остала без и- 
једпог кпломстра унске пруге, a то бп за њу Crno 
врло тежак ударац. Зато ja скрећем пажњу r. Мнни- 
стру саобраћаја да, у колико поред објектпвпих pa- 
злога, буде водио рачупа и o иптересима пашега 
краја и o жељама парода, да бн na сваки пачип тре- 
бало усвојпти деспу варијанту ове трасе, која бн и- 
шла око Крчког Брда, додиривала плодпу питому 
долипу Србску, која je једпа од најлепшпх наших 
крашких долипа, na опда да пзбпје na Бутппшпцу 
и да се споји са Кпппом. Уколпко се ne би усво- 
јила зрмап,ска траса, ова деспа траса, која иде срб- 
ском долином према Бутишппцп, у пајпогпуппјој 
мери задовољила би захтеве и жел>е парода cee 
три ове баповппо. 

Јер бп тиме n Далматипцп добплк ono шго 
желе, пруга би у ргромџој већини ишла тернторп- 
јом Боспе, a само са пеколико десетппа кпломета- 
ра додиривала би терпторију Лике, и тако би сва 

три краја била задовољепа. Но уколико се г. Ми- 
пистар и Краљевска влада буду опредељнвали об' 
јективним разлозима, ja мпслим да he onu бити за 
зрмањску трасу, која je око 100 мплпопа динара 
јефтппија него икоја друга траса, a свакако да у- 
штеда од 100 .милпопа дппара спада у јсдап од нај- 
јачпх објектпвпих разлога. 

Хтео бих да rl Mnimcipa упрзорим    na то пл 
станица зрмањска, која je врло важпа станица на 
прузи Загреб—Сплит, пема телефопске везе са дке- 
ма велнким долипама са густнм пасељем: са долп- 
пом зрмањском и са долппом србском, n због тога 
што ова стаппца пема телсфопске везе са ове дпе 
долине, CBii опи којп пмају да пешто довезу желе- 
зницом, трпе услед тога велику пеприлнку у свако 
доба године, a нарочито зимн, и због тога честч 
nvra морају да рлаћају велику лежарину sa робу, 
јер npoI)e и no осам дана док дозпају да  je н>и- 
хов вагоп стшао na    жел>ез11пчку    стапицу, na je 
због тога у интересу и сврбраћаја, a од користи 
за народ да г. Министар поради na томе да се зр- 
мап-ска стаппца споји телефопом са тим долипама. 

Г. Мпппстар caoopaiuija у сваком свом експо- 
зеу и говору истпче, како Мпппстарство caoGi^a- 
iiaja допрнпосп ислпке жртве прилпком  прехрапе 
парода у оскудпим крајевп.ма. Te жртве доприноси 
Миппстарство саобраћ^ја na тај пачпп, што народу 
даје упутниде са повлапМ^пом тарифом за превоз 
хране. Ja мерујем да Мицистарство раобраћада под- 
носи тиме велике жртве,    али жалпм што морам 
да кажсм да пароду na  raj начин није много no- 
можепо, да парод нема велике користи од те no- 
моКи, јер се та noMoh редовпо даје, врло доцкан п 
na начин КОЈИ се ne може одобрити. Ето, напри- 
меј), прошле годппе кад су давате упутнице са 75 
попуста, догодпло се то да je Прпморска бапонп- 
на добала 300 таквих упутпнца, a Савска баиоиц- 
na само 50 упутпица. Ja прпзпајем да je Примор- 
ска баповипа једна од наших врло пасивних бапо- 
вина n да je noMoh која je њој указана, потпупо 
оправдана, алп се чудим да je овакав размер по- 
Molui iia.Mehv Примррске баповипе са 900 хиљада 
становника и Савске баповппе са 2 милиопа и 000 
хиљада. Истппа je да je велика разлика v плодно- 
сти између једне и друге бановине, али Савска ба- 
noBinia има исто толнко    оскудпог становништва 
колико и Приморска. Господо, Кордуи, Лика, При- 
морје, део Баније, Загорје, све су то крајеви којц 
трпе псто толику оскуднцу као и Прпморска ба- 
повппа.    Ja одобравам што je дата толика поиоћ 
Ориморској бановини, али ne могу да се ишчуднм 
зашто je Савској баповнпп дата само једпа шести- 
na noMoliii na чсто толпкп број оскудпог стаиоп- 
ппштва. 

Друпо, кад су давате те noMohn, дато je Сав- 
ској бановини 50 упутпица. a n Дупавској 50 ynj г- 
ница! Дакле бановини, која nehe пншта увозити, 
која je жнтппца Југославије, дато je псто толико 
колпко н баповппн која пма да из ње увозн KVKV- 
руз у далдши преко 300—400 километара! Ja знам 
да бп се nanin прпјатељп у Дупавској баиовшт 
мџрго више обрадовали да су добнли поруџбу за 
50 вагопа кукуруза, пего што су добили 50 упуг- 
ница, за које ne зпају шта да раде с њима. 

Tpehc, у децемб1)у давапе су упутпице са 75 
попуста a у марту са 50%! Дакле опда кад je у на- 
роду 6ii.io Biiine n хране, n поваца, рнда je давана 
neha noMoli, a сада кад пема nn поваца нн храпе. 
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даје ce noMoh миого мања. Место да je било обрну- 
то: Да je у децембру дана помоћ као сада, a сада 
да je дана као што je било у децембру. Г. Министар 
саобраИаја нстнче то, како Министар. саобраћаја 
даје пелике попластице. И ми одиста видимо да 
ce тим гговластицама користе и чиновници, и ра- 
зна друштва, са 50% и још више. Г. Мимистар са- 
ббраћаја увео je туристичку и бањску ссзопу, када 
сви они који путују возом имају нелике повласти- 
це у вожњи. Ja држим да би било посве оправдано 
да ce таке повластице даду и за превоз хране у 
оскудие крајеве. Када ми имамо туристичку и бањ- 
ску сезрну добро би било да буде и „кукурузиа 
сезона" иа пример од 1 децембра до 1 јуна за шсст 
месеци када саобраћај иије оптерећен, како би ce 
оскудним крајевима могла дати noMoli ca спижс- 
иом тарифом за превоз хране. To би било право и 
онда кад би тарифа била и иижа него што je. Мо- 
рам да кажем и то да je помоћ са упутницама и 
нама јако одиозна и да би место њих требало cim- 
зити тарифу за превоз кукуруза за 50%, са трм 
обвезом да трговци за толико ниже продају куку- 
руз колико су иа тарнфи добилп попуста. Онда ми 
ne би имали приговоре и онда ce ne би спомињали 
са  злоупотребом упутница    као  mro ce  спомињу 
сада. 
Што ce тиче критике уговора o грађењу же- 

љезница изјављујем ово; Гласање за буџет Мини- 
старства саобраћаја , и оцена уговрра за грађење 
жељезкица, јесу две, у овај мах, посве одвојепе 
ствари, које ce морају и рашавтн одвојено укс- 
лико би уопште имало шта да ce решава o угово- 
рима за грађење 'жељезница. У овај час иаша je 
дужност да земљн дамо буџет и ja liv из тих раз- 
лога гласати за буџет Мииистарства саобрађаја. 
CO;i,o6paBaibe и ■11л>еска11Је). 

Претседитс др. Коста Кумануди: Има реч 
г.  Миладии Величковиђ. 

Миладни Величкови!!: Нисам мислно да гово- 
рим o буџету овога ресора a према ономе што c\io 
чули пре неки дан 6д г. Аидре Станиђа и cmioh од 
г. Мииистра саобраћаја, сматрар бих за гдех, кад 
ие бих казао ono што мислим. 

Није ми иамера да кога браним, пити да кога 
нападам, јер ако je до симпатија, ja бих има ра- 
злога бранити рад г. Министра саобраћја, јер ce 
познајемо, a сем тога до 6 јануара били смо чла- 
нови једне партнје, док г. Аидру Станића добро и 
не познајем, али и поред најбоље воље, ne могу no 
симпатијама, Beii no правди. 

СипоК je г. Мпппстар cao6paiiaja одг-оворио 
na приговоре г. Андре СтаниКа, али пз тог одго- 
вора ja сам опазио да г. Мипистар рсвпоспо цитп- 
ра уговор no уговор, како nx je склапао, како им 
je иешар рокове, и продужава псте, и како их je 
Главна контрола одобравала. Из свега тога г. Mn- 
пистар казао je просто папросто, да je утоворе с;а- 
чииио, како je хтео n како je мислио n обукао nx 
у законску форму, те ne може бити крив и одго- 
воран,  тта ма како да су тп уговори штетни. 

Господо пародпи послаппци, овде mije реч o 
Главној контроли, Ј^Р ona одобрава фррму, иего 
je реч o томе, зашто ce страпцима плаћа иптерес 
na ono, што niicv уложили и зашто ne треба, и на 
пеке nape, које постоје само na хартпји, али пигде 
у нацЈИМ  касама. 

Господип Мипистар у своме говрру, изме1)у .- 
сталога вели, да je друштву Боаје-Батшоол, проду- 

жио рок за грађење жељезпичке пруге, с тога, што 
ce бојао да иа време neiie бити планови готови. 1 [з 
тога ce видп погрешпо схватање рада господипа 
Мппистјк!. Зашто on није са његовим стручњаци- 
ма и експертима, како нх on пазива, видео, за које 
време планови морају бити готови, na да, преМа 
томе, у уговору и рок закл.учи, a ne да ce за не- 
хат нечију уговор мења и продужава na неколико 
грдина, na да ce странцима, без икаквог разлога, 
плаћа 12,500.000 дииара годишњег интереса. 

Гскподо народни посланици, видели сте да je 
внше уговора закљученр за граНење наших жеље- 
зничких пруга са француским друштвом, na чијсм 
je челу неки г. Боаје. Па то je баш тај господнн, 
који je ca Ставинским извршио one страшне под- 
виге n операције у својој француској отаџбини, и 
грдне милионе упррпастио, na кад je on овако 
mro могао ca Ставипским урадити v својој отаџ- 
бини, nna ми тек можемо очекпватп да код nac 
добро урадн. 

ETO TOM ce човеку код nac излази na сусрет, и 
чини му ce у изменама уговора и уступци, који пду 
у корпст њега и iberoBor дрштва, a na штету nac, 
паше државпе касе и државних пптереса. 

Господо, чујем да je cmioli радиом из Париза 
Агепција Авала добила вест, да у чековпој књи- 
жици Ставинског имају записана n три имена ју- 
гослрвенских подаппка. (Једап глас: Осам!) Илп 
осам. Кад сам ово cnnoli чуо, одмах сам ce сетпо 
и грађења цожаревачке жел>езничке пруге, na би 
било Kopneno сазпати имепа оних лица. која су 
посредовала између nac и францудке групе, при- 
лпком склапапЈа трга уговора. Види ce да je Ста- 
вински пружио своје прсте и предузео операцнје и 
у namoj земљи преко свога компап.она г. Боајеа. 

Господо народни посланици, сем овога што 
рекох, чуо сам да je у 1930 години Мнппстарстпп 
саобраћаја извршило набавку блок сигнала за 
пругу Београ—Внпковцп, да та набавка кошта око 
42,000.000 динара, и да je извршена без знања и 
сагласнрсти Министарскрг савета, да je набавка у- 
ступљена na брзу руку пекој пештанској фирми 
Гапц, којој име ne знам, само na оспову једпог рс- 
ферата пеког ппжпп>ера-струч1ва1<а, рекоше мп, ,та 
ce зове Драгрван Ивковић. On je, веле. паписао 
реферат, да од горње фирме треба узетн блок 
сигнале, no цени коју je фирма тражила, n узето 
je n iKialieno. После тога свшпепог посла ca блок 
спгпалпма, велп ce, да je тај пнсац реферата ози- 
дао кућу овде у Београду, koja кошта 1.500.000 ди- 
napa. AKO je дотнчпп истипа подигао ову кућу. Mo- 
rao je имати napa од пасле1)а плн мираза, алп за 
ono пезгодпо му пада, што je то било убрзо одмах 
после пабавке блок сигпала, те бп гребало и ово 
извидета и доћп до материјалне пстипе. (др. Ми- 
лан Метикош: Кад ce допесе закон против коруп- 
ције, опда ћемо то видсти!). Ja вама, господине 
друже, ппсам упадао у реч, кад сте вп говорили, 
и молим, да и ви мепп ne упадате у реч. 

Из свега овог, што папрсд рекох, видим да ce 
лржаипп крвац ne штеди и да ce за мпоге стварп, 
впше no mro треба, безразложпо pacnna, n томс 
треба једатпт учинити крај. 

Ст.о.га. господо ндррдаи посланици, ja бих мир- 
не савестп гласао против буџета Мпппстарства са- 
обраћаја али верујем датој речп господппа Прет- 
седника K'pa.i.encKe владе н шефа name партије, 
чпја je реч веома скупа, јер je часпа, да he пареди- 
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ти да ce детаљније извиде све иеправилиости и да 
he сваки повућн одговорност и казну за оно шго 
заслужује, ja hy у интересу државе, којо.ј де буџет 
безусловно потребан, без обзира на поверење или 
неповерење г. Министру саобраћаја, гласати за 
onaj буџет. (Одобравање и n.i.ecKaibe). 

Потпретссдппк др. Авдо Хасанбеговић: Има 
I^CM млродпи посланик r. Мирко Урошеви11. 

Мирко VpomeBnh: Госиодо народни послаии- 
ци, upe него што hy да отпочнем свој говор, нала- 
знм за потребно да нагласим и подвучем, да писам 
инспирисан ни од кога, нити ма са чије стране и 
да ие служим никоме Е<а(> какав инструменат, већ 
да оно чиним no својо савести н својој посланич- 
кој дужности. (ЛЛ. Мплаи Метикот: Kao члан вс- 
liime!). Па сигурно. 

Господо народни посланици, 28 фебруара ми 
смо у овоме Дрму чули једну стаховиту оптужбу 
од стране нашег посланичког друга и бнвшег ми- 
нистра саобраћаја, од човека који ужива велику 
репутацнју, чије име није ничим умрл.ано, и баш 
зато, што je та оптужба дошла са те стране, баш 
зато и долазн то, да je та оптужба н цела ствар у 
јанпостп у иароду нзазвала велико запрепашНење 
и огромну узрујаност. 

Питање je, да ли може господин Министар 
саобраћаја, да ce одбрани од те оптужбе, или ne 
може. Mu смо јуче чули његову одбрапу, али je 
он пре своје одбране у реплици на говор г. Мипи- 
стра казао. да су то цифре и да ce из тога не може 
закључити, да он сноси какву одговорност, или да 
закл>учиван>е ових уговора није бнло у реду. A шта 
je измео господин Министар? Износно je цифре и 
La.Mo цифре. Можда he ce господип Мипистар мо- 
1:и"одбраниги, и дај Боже да ce одбрани, не ради 
њега, пего ради угледа ове земл>е, али има ствајш 
од којих ce господнп Мммнстар ne може одбра- 
пити. 

He може ce господин Министар одбранити, 
што je иаправио једаи уговор за нзградњу некакве 
жељезничке мреже, a која he изградња отпочети 
тек после три до четири године ne може ce одбра- 
нити за ону разлику у ценама, са којим je цепама 
била изградња жељезница и жел.езпичких пруга 
мре niccT до седам година, и под којим су ce ие- 
нама градиле и све остале пруге које je он закл.у- 
чио. 

Господо, јуче смо толнко јасно видели и јуче 
je толико било очито, да ce госпдин Министар за- 
клања од одговорности тиме што мисли да je чз- 
весне послове обукао у законску (|)орму. Али, го- 
сподо, и зато ce одговара. Господин Миннстар je 
упоређивао и правио компарације закључених зај- 
мова са закључивањем зајмова за изградњу жеЛ)е- 
зннца. Али, господо, ми смо за оне раније зајмове 
добнјали готове nape и са иовцем располагали, a 
за ове зајмове за изградњу овнх жељезнкчких 
пруга, чије je уговоре закључио господин Мими- 
стар, ми ne зпамо шта смо добили. 

Јуче сам, господо, стекао убе1)ење, у коме ме 
ннко ne може поколебати, да je одбрану господи- 
на Министра саобраћаја у најмању руку писао г. 
Андра Станић или његов неки великн пријатељ. 

Господо, најзад да напоменем само како ce 
може утврдити да код једног руковаоца државне 
касе иостоји дефицит. Узмите иапример да сам ja 
благајпик и да једиа група од десет људи тврде, 
да ce у мојој  каси  налазн дефицнт.  Мс^утим   ja 

тврдим да дефицита нема, е, ту je једннн пут " 
начин којнм ce може утврдити, да ли има дефици- 
та или га нема у томе, да ce изврши преглед касе. 
И ако би била претпоставка да господин Министар 
иије ни  мало крив, да je  г.  Мннистар  све радно 
исправно и да су све ствари биле у своме реду. 
na чак и na закоиу осиоване, потребно je, господо, 
да ce извршн преглед. Најзад, ако ћемо да гово- 
рнмо no души, да говоримо ono, што je право na 
би ce задовољила правда н морал, ja мислим Д8 je 
једтш     пут    парламента^иа    анкета.     Госпидин 
Министар je анкетирао друге. Путем апкете je ДЈ- 
шао на бвај положај, na je сада право, да и он 
буде анкетиран да путем анкете, ако je крив, н оде. 

Господо народни посланици, оно што je јучс 
ЛАпнистар саобраћаја дао у своме експозеу, оно су 
иифре, оно je лабудова песма господина Мииистрл 
caoOpaliaja, коју иам он пева већ пет годипа, ono 
су старн записи н ono су статистнчкн подаци. Ста- 
тистичким подацнма служе ce нижи људи, a ие ми- 
нистри. Међутим iheroua прва два o6iaiiin>eiba при- 
ликом његовог говора   и п.егово понашање било 
je гаково, да je он устајао са песницом — тако je 
изгледало — и код мене je створио импресију, да 
он прети н да нас сматра неком децом или 1)ацима. 
Ннсмо ми ни деца    пити Наци,    него смо народни 
преставннци. Господо, менн иије главна смернииа 
да оптужујем господина Миннстра за његове по- 
слове у Мииистарству cao6paliaja {др. Мчлаи Метп- 
крш: Предложитс апкету!) Главна смерпица je моја 
прлитички део говора који ce одпоси na полнтич- 
кп рад Министра саобраћаја. 
Његова карнјера и његова прва кандидација. 

Господина Министра саобраћаја, Лазе Радивоје- 
nnlui, почиње 1927 годипе. Господо, upe првог у- 
ласка у Народну скупштину г. Лазар Радивојевић 
био je предузимач. И као предузимач могао je бм- 
ти свакако частаи, јер и ако je то био и то je со- 
цијални положај достојаи друштва док ie испра- 
ван и добар. Kao такав кандидовао ce 1927 године 
за народног посланика у Срезу моравском округа 
пожаревачког. Споредна je ствар што га ie пома- 
гала банка у Пожаревцу. To je нпак допуштепо. 
Али Министар саобраћаја дошао je тада први пут у 
Скупштину, благодарећи прво томе, што ie саста 
mio два среза, a друго благодарећи томе што je 
оида била једпа јединствена демократска листа и 
mro су у округу пожаревачког IIocтoiaлe три ра- 
дикалне листе. (Граја). Једну je носио Croian Па- 
вловић.... 

Потпрстссдиик др. Авдо Хасанбеговић: To 
гштање ne спада у ресор Мннистарства саобраћа- 
ja. Изволнте говорити o буџету Министарства .-а- 
обраћаја. 

Мирко Урошевић (наставља): Господо, ne ра- 
ди ce тако. Ла сам саслушао сваког из опозиције. 
AKO хоћете, госиодо, ja hy да заклЈучим говор, na 
hy да кажем запгго hy да гласам — ja xohy да о- 
бразложим зашто hy да гласам противу овога бу- 
i.iera. 

Господо ja hy да завршим, алн нпак до11111>е 
време, пека ce зиа када he ce у овом Дому MOIUI и 
слободније говорити. Ja тврдим једно, да ce у овој 
Народној скупштини не да да {едан човек каже 
своје мишл>ење слободно, да прикаже човека v 
иравој боји, онаквог какав je, да ce зна тачно н.е- 
гово стање да ce зна тачно његова легитимација н 
пут којим    je дошао   и no други пут   у.Народну 
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скупшгину и да лн онакав иослаиик има легитлма- 
цију да говори у име парода. 

Господо, он .je na последњим општннским из- 
ббрима у Срезу моравском добио свега две ои- 
штине. Huje могао нигде да се сврстн у срезу. Оти- 
milo je у Срез ресавски, где .je у селу Седларима 
покушао да одржи збор, na нн.је ни до речи иогао 
да Јхо\)С. Наиме, господин РадивбјевИћ би хтео, да 
ао Ресавског среза направи свој други политички 
Елдорадо, a није могао ни до |)ечи да ло\)С. У ibe- 
говом родном месту Кушељеву 860 правних гласа- 
ча уписало се у Народну странку и позвало Жива- 
иа Лукића и сви му се предали. Гсјспбдо, ja ме мо- 
гу да гласам за овај буџет са ових разлога: Kao 
иародни преставник и као члан Нладине BCIIHIIC био 
би злочин ие гласатн за буџет, јер што cv човеку 
плућа, то je за државу буџет. Али, ja имам легиги- 
иацију уредну да у име народа говорим н ne мо.у 
аа цопустим да овде пред целбм земљом говори 
један угледни члан овога дома документовано, са 
аоказима у руин за оис ствари које je починио 
Министар саобраћаја и цела Скупштина и цела јав- 
ност аплаудира, a сутра дан долази господин Мн- 
нистар саобраћаја и од 300 л,уди аплаудира иу 
снега  20. 

Ja би бно идиот, кад би гласао за буџет Ми- 
нистра саобраћаја утолико upe, јер немам рправ- 
^ање за то пред оним народом, кога са пуним no- 
верењем заступам у овоме Дому, .јер би то била je- 
■ma аномалија, пошто бн ми могли рећи. „Зар те 
ми доведосмо у њсгоа срез и дадосмо ти огромну 
већину, a ти сад да гласаш њему буџет'". (Приго- 
вори и жагор). 

Ja као народни посланик владние већине и 
члан овога Дома требао би да гласам за буџет, 
али за буџет Министарства саобраћаја ни.је ми мо- 
rvhe спе дотле, док на челу Министарства седи r. 
Лазар Радивојевић, јер би то зиачило да му дајим 
поново Mor.viiiiocT својим гласањем да до1)е до те- 
шких милиона, које he олако просути, a да сс na- 
po/; и даље злопати. Зато из.јавл.ујем да ne могу 
гласати за тај буџет и протествујем што ми je у- 
скраћена реч, да преставнике марода и сав народ 
обавестим, ко je on. Гласаћу против буџета. (Одо- 
браваше и протести). „      - 

Пптпрстседпик др. Андо Хасаноегови11: Има 
реч народни посланик г. Драгутин Перко. 

Drafjutin Perko: Gosi)odo naročim poslanici! 
Po predlogu budžeta Ministarsta saobraćaja hnademo 
i danas jednu od najvažnijih i nazanimljivijih skup- 
štinskih rasprava, i ja sam slobodan da sledeča opa- 
žanja podastrem ovom visokom Domu. 

Ne nalazim za opravdano ni za konzekventno od 
strane gospodina Ministra saobraćaja da označuje kri 
tiku g. Ministra Andre Staniča brutalnom, kako se 
ie juće u svom ekspozeu izvoleo izraziti, jer smo mi 
osvjedočeni da je g. Andra Stanič ono što je pred 
nas iznio, iznio iz patriotskih pobuda i iz zabrinutosti 
za naše loše ekonomsko i finansijsko stanje u zemlji. 
Ta ista ili slična osjećanja za narod i državu imao je 
nekad i gospodin Ministar saobraćaja Lazar Radivo- 
jević, kad je godine 1928 kao narodni poslanik pod- 
nio interpelaciju u Skupštini, kritikujuči oštro zaklju- 
fenje ugovora za Pančevački most, kojeg je tadanja 
Kraljevska vlada 15 januara 1927 utanačila sa nemač- 
kom   tvrtkom  Simens, 

To je taj ugovor koga imademo ovde. Imao je 
g, Lazar Radivojević pravo kad je kritikovao taj pan- 

čevački ugovor, jer je skoro isto ovakav ili bar sli- 
čan kao i ugovori o sadašnjem građenju željeznica. 
Taj most se plaća jednim dijelom iz reparacija, a 
ostalo gotovini novcem, ali i reparacije nisu poklon 
a da se ne f,rleda plaćena suma. Osim toga Što su ci- 
jene za izradu ovog mosta daleko skuplje, nego što 
je po mišljenju narodnog poslanika g. Radivojevlća 
bilo dopušteno. Zaista su u ugovor unesene dve od- 
redbe nepoznate u tehničkoj nauci i praksi, i to: tač- 
ka prva da se preduzeću plati zasebno 3 miliona 770 
hiljada dinara za uređenje nje^ovo^ gradilišta, dru- 
go, da Ministarstvo otkupi od preduzimača sve po- 
trebne sprave, instalacije, mašine it.d. koje su po- 
trebne za rad na podizanju mosta i da se za te III;I- 
šine preduzimaču plati zasebno 25 miliona dinara. Da 
mu se iste dadu besplatno na uporabu, s tim tla po 
Svršetku mosta on sve te instalacije vrati Ministar- 
stvu saobraćaji! u stanju, k;iko se budu zatekle. Za 
ovih 25 miliona dinara dobili smo sada po svršetku 
mosta olupinu od starih instalacija, koje ne znamo 
kako da upotrebimo, pa je zato u poziciji 647 lv 
predvidena suma od 40 hiljada dinara za čuvanje 
iof,ra inventara, — olupina kod instalacija toga most;:, 

Dalje, ugovor je tako nakaradno sastavljen da 
je plaćena još jedna suma od dinara 21,390.000 na 
ime povećanja cena radne snage i materijala, i ako 
su se cene radne snage i materijala od vremena kad 
je ugovor zaključen pa do vremena kad je 
most rađen, ne povećale nego smanjile. Tako mi 
imamo da plaćamo jednu ogromnu sumu novaca, ko- 
ja iznosi 5,770.000 dinara plus 25,000.000 dinara plus 
21,390.000 dinara, svega ."2,160.000 dinara potpuno 
nepotrebnu, nezakonitu i nepoznatu u tehničkoj na- 
uci i praksi. Tehnička nauka ne poznaje ovakve od- 
redbe ugovora. Razumijem potpuno narodnog p )- 
slanika g. L. Radivojevlća, da se bunio 1928 g. pro- 
tivi! pančevačkog ugovora, kad je nadalje video ka- 
ko se lakomisleno zaključuju ugovori, naprimer da 
je ugovorom predvideno da Ministarstvo saobraćaja 
nabavi o svom trošku i preda preduzeću besplatno 
na uporabu hule, čamce, automobile i motocikle za 
šetnju. Po tač. 38 ugovora kupljena je motorna la- 
đa i predata preduzeću besplatno na upotrebu, iznos 
470.000 dinara; po tač. 39-kupljena je luksuzna lađa 
za direktora preduzeća i plaćena .'Т.ООО dinara; po 
tač. 70 osobni auto limuzina za direktora preduzeća 
za 170.000 dinara; po tač. 71 kupljen je motocikl za 
30.000 dinara Pa ima li ovo gdegod, gospodo, da se 
preduzeću pored nabavljenih svih instalacija kupuju 
još i automobili, lađe i motocikli za provod. Zar je 
to štednja? Istina sadašnji g. Ministar saobraćaja ni- 
je zaključio ovaj ugovor, ali je on kao poslanik 1928 
godine podneo interpelaciju o ovome ugovoru, pa 
mu je bila dužno.-t da kad je došao na položaj Mini- 
stra saobraćaja, popravi teške uslove ovoga ugovo- 
ra, ali je on to sasvim zaboravio. 

Ne upuštajući se u detalje novih ugovora za gra- 
đenje železnič'kih pruga, koje je kritikovao g. An- 
dra Stanič i po kojim ugovorima su predvidene i da- 
lje sume u ovom budžetu, moram da naglasim da se 
te pruge grade bez onog velikog plana susednih dr- 
žava, koji je potreban za međunarodne železničke 
veze na Balkanu, a ove pruge koje se sad grade, sa- 
stavni su dio celokupne balkanske željezničke mreže 
— a ^rade se bez sigurnih garancija za priključak 
na postojeće pruge susednih zemalja. Pruga Knišum- 
lija—Priština i Priština—Peć, naprimer su đeo ja- 
dranske   železnice   koja   ima   da  spaja   Runumiju  sa 
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Jadranskim morem — ^radi se ali ne zna ni ^. Mi- 
nistar, },ч1е će ta pruga početi, a gde završiti. To je 
zmija bez repa i bez glave, samo ima srednji dio tje- 
ia. Koliko novaca se troši n neizvjesnost ove pruge 
to vam je poznato, gospodo, jer je proračun za sa- 
dašnje građenje predoznačen u sumi od jedne mili- 
jarde i 300 miliona dinara. To nije ona sigurna i ve- 
likopotezna saobraćajna politika, koja se može tra- 
žiti od g. Ministra saobraćaja. 

Gospodo poslanici dozvolite mi da predem sad 
na opštn državnu upravu Ministarstva saobraćaja. 

Opšta državna uprava Ministarstva saobraćaja razno- 
vrsna je i složena, osobito delikatna i po državne in- 
terese — i osim vojne uprave — najvažnija. Ona tre- 
ba tla imade tako ekzaktnu i uređenu organizaciju 
da brzo i sigurno može uredovati po svim pitanjima 
resora, jer. mnogobrojni personalni interesi i mili- 
jarde državne imovine, > ovise po mnogom o cilju 
shodnoj organizaciji svih poslova ovoga Ministarstva 

Tim više je za požaliti da g. Ministar saobraća- 
ja, iako je već pet godina na ovome mjestu, što nije 
unio ili nije hteo izraditi organizaciju svoga Mini- 
starstva po zakonu, to po Zakonu o uređenju vrhov- 
ne državne uprave od 31 marta 1929 godine i po Ured- 
bi Pretsedništva Ministarskog saveta od 16 aprila 
1929 godine-. Po tim zakonskim propisima, ukinute 
su: Generalne direkcije železnica; uprava rečnog i 
pomorskog saobraćaja, kao i sva odelenja i ustano- 
ve u Ministarstvu saobraćaja, a obrazuje se samo S 
stručnih odelenja. To je pre pet godina zakonom o- 
dredeno bilo zbog sigurnijeg i lakšeg poslovanja i 
zbog štednje. Ali g. Ministar se nije mnogo obazirao 
na te zakonske odredbe. 

Usled ovakvog nehata Gospodina Ministra, de- 
silo se je to da u sadašnjem budžetu Ministarstva sa- 
obraćaja, pored generalnog direktora železnica i dva 
njegova pomoćnika sa osam načelnika, zatim pored 
upravnika rečnog i pomorskog saobraćaja i njegova 
četiri načelnika postoji u Ministarstvu saobraćaja i 
zaseban štab g. Ministra od: 1) dva ministrova refe- 
renta činovnika najveće 111 grupe sa deset činov- 
nika; 2) od generalnog inspektora saobraćaja, činov- 
nika II grupe sa četiri činovnika; 3) od načelnika op- 
šteg odeleja sa 55 činovnika, koji štab po budžetu 
iznosi dinara 2  miliona (587.508. 

Sta će g. Ministru toliki štab, pored postojećih 
zasebnih autonomnih ustanova: Generalne direkcije 
železnica, uprave pomorskog i rečnog saobraćaja, u- 
prave pošta i telegrafa i direkcije rečnog saobraća- 
ja? Da je g. Ministar izvršio zakonske odredbe, ne 
bi ovaj štab postojao ili ne bi postojala ista zvanja 
u zasebnim autonomnim ustanovama. Naročito je ka- 
rakteristično, šta će g. Ministru zasebni referenti, ka- 
da nije ukinuo položaj generalnog direktora, njego- 
vih pomoćnika i račelnika, kao i pored dvaju pomoć- 
nika Ministra sa naćaja. Zar ovo nisu referenti? U 
svima drugim ministarstvima toga nema. Ne može 
biti i jedno i drugo, jer ako u Ministarstvu postoje 
zasebna odelenja i specijalni štabovi, ne mogu posto- 
jati još i zasebne autonomne ustanove. A ako posto- 
je zasebne autonomne ustanove u Ministarstvu onda1 

mogu biti na vrhovnom mestu samo Ministar, pomoć- 
nik i šef kabineta. Dosta je, i to je po zakonu. 

Da je većina Finansijskog odbora vršila ener- 
gično i po savesti svoju dužnost, ona bi iz budžeta 
ovaj ministrov štab izbrisala i uštedila državi 2,687 
hiljada dinara. 

Istina g.  Ministar saobraćaja pokušao je da se 

prilagodi Zakonu od 1929 godine i u finansijskim za- 
konima za godinu 1932/33 i 1933/34 dobio je zakon- 
sko ovlašćenje da propiše uredbu sa zakonskom sna- 
gom o organizaciji Ministarstva saobraćaja i njenih 
ustanova bez obzira na dosadašnje zakonske propi- 
se, ali i pored ovako velikih oviašćenja, nije stigao 
da izradi ove uredbe. 

Toliko sam hteo kazati o organizaciji Ministar- 
stva saobraćaja, a sada ću se osvrnuti na personal- 
nu politiku koju sprovodi g. Ministar saobraćaja. 

Za vreme svoga petogodišnjeg rada g. Mini- 
star saobraćaja izlučio je iz Ministarstva: Dva gene- 
ralna direktora, najsavesnije i najbolje činovnike; 
dva pomoćnika generalnog direktora, poznate želez- 
ničke stručnjake; dva načelnika opšteg odelenja Mi- 
nistarstva, dva načelnika ekonomskog odelenja; dva 
načelnika finansijskog odelenja, dva načelnika odele- 
nja za građenje, dva direktora Rečne plovidbe, i iz- 
brisao iz svoga Ministarstva jednoga načelnika ko- 
ji je najsavesniji stručnjak telefona u državi. 

Svi su pomenuti službenici nedvojbeno savesm 
i tačni, a stručno najbolji, o čemu mogu dati svoj 
pošteni stid i četiri bivša ministra saobraćaja koji 
se nalaze u ovome Domu. 

Ostale visoke funkcionerc koji su takode naj- 
bolji službenici, a koje nije mogao da istisne iz Mi- 
nistarstva, stavio je jednostavno u depo, tj. da ne ra- 
de ništa. Tako naprimer pomoćnik Ministra, s po- 
štovanjem priznati odlični željeznički stručnjak (Se- 
njanić Petar) ne radi ništa, tj. /Ministar mu ne da ni- 
šta da radi. Njega niste nikada mogli videti ni u 
Finansijskom odboru ni na kakvom drugom važnom 
poslu. 

Gospodin Ministar saobraćaja je kod svih struč- 
nih zakona, referata, nabavaka, ugovora mimoišao 
svoga pomoćnika i iste poslove radio bez njega. O- 
vome ne treba komentara. 

Načelnika finansijskog odelenja, odličnog inži- 
njera i finansijskog stručnjaka g. Nikolu Durića str- 
pao je u ministrove referente, ali ima već šest me- 
seci, odkada je bačen u depo i ništa mu ne da radi. 

Da vidimo sada, kakav je stručni rad g. Ministra 
saobraćaja. 

Iz referata g. Ministra, generalnog direktora 
(Ilica) upućenog g. Ministru saobraćaja prigodom 
sastava budžeta, izloženo je jasno da postoji veliki 
teški zaostatak naših željeznica za savremeni sao- 
braćaj i stalno propadanje željezničke imovine usled 
zanemarivanja održavanja pruge i njene opreme. Za- 
tim nagomilavanje neisplaćenih računa, stalno pove- 
ćanje dugova i teškoće za nabavku najpotrebnijeg 
materijala zbog neodržavanja obaveza koje iznose 
sada više od 500 miliona dinara. 

Iz toga ekspozea generalnog direktora vidi se 
U kakvom su žalosnom stanju instalacije, zgrade i 
opreme za neposrednu saobraćajnu službu, tako na- 
primer ložionica u Skoplju, koja je sklona padu, že- 
leznička radionica u Rečkereku, koja je takode u 
derutnom stanju, željeznički most na .Savi kod Za- 
greba, koji je u opasno neispravnom stanju i zahte- 
va veliku rekonstrukciju. Lička pruga koja je zave- 
jana zimi nedeljama, a mjesto izvršenja tih hitnih 
radova g. Ministar saobraćaja naređuje da se podi- 
žu i fabraju po svima stanicama i stražarama ogra- 
de sa naročitim ulepšanjem, da se podižu bašte, gaji 
cveće za koje su poslove utrošene ogromne sume 
novaca, bez ikakve potrebe za saobraćaj. Zatim g. 
Ministar saobraćaja naređuje šišanje i brijanje trave 



STENOCRAFSKE BELESKK 591 

po željezničkom nasipu da se radi po.vrtarstvo, vo- 
ćarstvo it.d. a o stvarnim potrebama nema ni go- 
vora. 

U okolini Beograda g. Ministar saobraćaja je 
naredio i zaključio ugovore da se grade ogromne 
skupocene raskošne i moderne stanice. I to na kilo- 
metru 9 Košutnjak, na kilometru 10 Rakovica, li 
Kneževac i kilometru 13 Kijevo — dakle 4 velike sta- 
nice u odstojanju od nekoliko kilometara od kojih 
svaka košta po "НОО.000, ukupno 3,200.000 dinara bez 
ikakve potrebe za saobraćaj. Treba videti te raskoš- 
ne stanice sa kupatilima, pločicama, parketima, a u 
njima neće stanovati željezničko osoblje koje vrši 
službu, jer su to mali službenici, čuvari stanica po- 
što te'stanice ne vrše nikakvu službu osini izdavanja 
karata za vreme letuje sezone. Sve je ovo rađeno 
samo radi spoljnjeg efekta, da se pokaže g. Mini- 
star saobraćaja. Na sve zahteve generalnog direkto- 
ra i njegovih inženjera da pruge propadaju i da 
treba umesto ovih luksuznih nepotrebnih radova 
odobravati kredite samo za one poslove koji su po- 
trebni za održavanje sigurnosti saobraćaja — g. Mi- 
nistar reagira tako da ušutka ovo osoblje, daje im 
orden je a potrebu željezničku vrši na ranije iznošeni 
način  spoljnim raskošem. 

Prečicu sada na sam budžet. Ranije sam već ob- 
jasnio da je prva glava koja obuhvata samo Mini- 
starstvo partija 613—018 u veličini 2,687.508.— di- 
nara mogla sasvim izostati odnosno smanjiti se da 
u'njo j ostane samo Ministar — pomoćnik i šet" ka- 
bineta. Interesantno je pitati g. Ministra, kolike su 
specijalne nagrade primili činovnici iz ovog štaba 
Ministrovog. Po našem saznanju ta suma iznosi 
150.000   dinara.  A  našto,  kad  ovaj štab  nopšte  nije 
potreban. 

Sad dolazi: uprava rečnog i pomorskog saobra- 
ćaja. Po poziciji 627-2 predvideno je za održavanje, 
poboljšanje plovnih reka i kanala, izvesnih objekata 
na njima 400.000 dinara, a po poziciji budžeta Mini- 
starstva građevina 492-1 predviden je ovaj isti rad 
održavanje i poboljšanje plovnih reka i kanala, izve- 
denih objekata na njima 1,300.000 dinara, dalje po 
partiji 627-3 za održanje i rad plovnoga parka za 
bagerovanje 4,000.000 dinara, a isto ovi poslovi u 
budžetu Ministarstva građevina pod part. 492-2 odr- 
žavanja i rad plovnih objekata i za bagerovanje 
1,700.000. Sta je ovo? — Na budžet direkcije po- 
morskog saobraćaja imam samo da izjavim žalje- 
nje što su za potrebe našega mora, naročito za iz- 
državanje luka i pristaništa kao i za održavanje po- 
morskog saobraćaja i pomorskih ustanova smanjeni 
krediti i to za održavanje i obnovu luka i pristaništa 
400.000 dinara od prošlog budžeta, a budžetska 
partija 037 za održavanje pomorskog saobraćaja 
partija 636, smanjena je za 364.000 dinara. Mini- 
star saobraćaja nije smeo da smanjuje ranije odo- 
brene i inače male kredite za naše more, kad je 
imao kredite za luksuzne radove i nepotrebne po- 
slove. Prelazim na odeljenje za građenje novih že- 
leznica. Na prvom mestu konstatujem da je velika 
greška što odeljenje za građenje željeznica nije ušlo 
u sastav generalne direkcije željeznica, gde joj je 
mesto, ali g. Ministar saobraćaja verovatno je to 
namerno učinio da bi mogao sam da radi bez ge- 
neralnog: direktora. Da je generalni direktor šef to- 
ga odeljenja, on ne bi dopustio da se na odstojanju 
od nekoliko kilometara podižu četiri velike rasko- 
šne  stanice  u vrednosti od 3,200.000 dinara, potpu- 

no nepotrebne za saobraćaj, bar ne u ovakvom ra- 
skošnom obliku naročito u vremenu kad g. gene- 
ralni direktor nema mogućnosti da izvrši najpotreb- 
nije  opravke na postojećim  instalacijama. 

Odnosno željezničkih prihoda već je g. Stanič 
izneo tačno stanje. Ja ću se zadržati samo na pri- 
hodu od vozarine učesnika na zborovima Nacionalne 
stranke. Čulo se u Skupštini, od poslanika većine, 
da su oni platili svu tu vozarinu, a evo kako je u 
stvari bilo. Za zbor u Nišu g. Ministar saobraćaja 
doneo je rešenje da se ne plati unapred ništa, a da 
će se on docnije obračunati sa glavnim odborom 
stranke. Za zbor u Nišu prema izjavi g. Pretsednika 
Uzunovića bilo je. preko 100.000 učesnika. Računaju- 
ći prosečan put od 250 km., svaki učesnik zbora 
trebao je platiti po 100—200 dinara za odlazak i 
povratak, odnosno ukupno 20 miliona dinara. Po 
pravilniku o povlašćenoj vožnji najveća se povlastica 
može dati, i to siromašnim radnicima i za naučne 
svrhe, jedna četvrtina redovne cene. Лко uzmemo 
taj razlog, učesnici sn imali platiti 5 miliona dina- 
ra. Režiske cene za željezničko osoblje iznose 10%. 
Ako uzmemo i to, trebalo je platiti 2 miliona di- 
nara, a međutim uprava stranke platila je Ministar- 
stvu samo svotu od 60.000 dinara. Ja pitam g. gene- 
ralnog direktora željeznica, za koga znam da je is- 
pravan čovek, da li je on potpisao ovaj obračun, za 
l<oji  je  on jedini   i  bio  nadležan. 

Sad hoću da kažem nekoju reč o ekspozeu g 
Ministra saobraćaja. G. Ministar saobraćaja kazao 
je juče da su sve predašnje građevinske firme pro- 
pale. Samo, gospodo, firma Ud ne propada. Govori 
se da je g. Ministar saobraćaja bivši Sef ove firme. 
On Ministar saobraćaja naredbodavac je, ugovorna 
je strana države, a opet on prestavlja nju, a on je 
i kontrolna vlast. Druga ugovorna stranka jesu nje- 
govi bivši ortaci. Građenje provada njegova bivša 
sopstvena firma, a on kao Ministar određuje uslove, 
po kojima će se državni rad svršavati. Je li to igde 
na svetu kompatibilno? Nigde. To je moguće samo 
u našoj blagoslovenoj zemlji. A zašto je to mogu- 
će kod nas? Jer nekoji od gospode Ministara traže 
i dobijaju od Narodne skupštine takova zakonska 
ovlašćenja da mogu i mimo postojećih zaokna ra- 
diti što hoće. Ja se tome protivim. Zakon je zakon i za 
gospodu Ministre. Neka ga se oni tačno drže i sa 
vesno primenjuju u korist države a ne u druge svrhe. 
Moću još da se osvrnem sa nekoliko reči na pitanje 
o pruzi Varaždin—Koprivnica. Već je 15 godina, ka- 
ko se neprestano traži podizanje te pruge, pa i po- 
red toga što bi to bila jedna od najvažnijih pruga, 
i što su davata obećanja da će se ta pruga podići, 
to još nije nikako učinjeno niti se tome misli da 
pristupi  uskoro. 

Kako nemam nikakvog poverenja u rad Mini- 
starstva saobraćaja, izjavljujem da ću glasati protiv 
budžeta.   (Odobravanje   na  levici). 

Pretseđnik dr. Košta Kunianudi: Ima reč narodni 
poslanik g. Milan Dobrović. 

Milan Dobrović: Gospodo narodni poslanici, po- 
št ansko-telegrafsku službu u našoj državi vrši ili dr- 
žavno poštansko osoblje ili takozvani ugovorni po- 
štari. U svima gradovima i većim mestima poštan- 
sku službu vrše državni poštari, a u manjim mestima 
i u selima ugovorni poštari. Na desetak ugovornih 
pošta dolazi samo jedna državna pošta. Iz ekspozea 
g. Ministra čuli smo da su pošte jedino državno 
preduzeće,  koje  daje veće prihode  državi.  A  kada 
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pogledamo kako se sa tim ugovornim poštarima, 
koji zapravo najveći deo poštanske službe obavijaju 
postupa, onda će se videti da su oni zapostavljeni 
i da njihov rad nije dovoljno uvažen. 

Još рге Oslobođenja u krajevima Hrvatske i 
Slavonije bilo je takode ugovornih poštara. Kada je 
rat nastupio sve one poštare koji su bili Srbi ili jii- 
^osloveni dobro raspoloženi Austrija je odmah ot- 
pustila, još u početku rata 1914 godine. Oni su, za 
celo vreme svoga službovanja, uplaćivali stanovite 
svote novaca u fond za penziju. Njihovi fondovi na- 
lazili su se u Pešti. Kada je rat svršen, naša država 
stupila je u pregovore sa Mađarskom radi povratka 
tih fondova, da se tim poštarima mogu isplatiti pen- 
zije. Od svršetka rata do pre godinu dve dana nije 
se moglo to pitanje da reši. Najzad na nekoj inter- 
nacionalnoj konferenciji u Parizu utvrđeno je da će 
taj fond ostati u Pešti i da će naša država tim pošta- 
rima isplaćivati penziju. Naše Ministarstvo inostra- 
nih poslova na bazi toga sporazuma, javilo je Mini- 
starstvu finansija, da se pobrine, kako će urediti te 
penzije ugovornih poštara. Ministarstvo finansija 
pozvalo je Ministarstvo saobraćaja da stavi predlog 
radi uređenja tih penzija. U decembru prošle godi- 
ne Ministarstvo saobraćaja poslalo je Ministarstvu 
finansija, budžetskom odeljenju, obrazloženje i po- 
pis 17 starih isluženih poštara, koji su i onda slu- 
žili budućnosti i za ovu državu. Finansijski efekat 
iznosio bi svega oko 187.000 dinara godišnje. Taj 
akt i amandman, koji je trebao da ude u finansijski 
zakon, ne znam iz kojih razloga. Ministar finansija, 
odnosno budžetsko odeljenje, nisu smatrali potreb- 
nim da ga unesu u ovogodišnji finansijski zakon, 
i tako će ti ugovorni poštari, koji već 18—20 godina 
čekaju na uređenje svojih penzija, i ove godine o- 
stati sa neuređenim penzijama. 

Ja apelujom sa ovoga mesta na gospodina Mi- 
nistra finansija i Ministra saobraćaja neka se posta- 
raju, još nije kasno, da se to pitanje za te sirotane, 
koji su uplaćivali u penzioni fond i sad su ostali bez 
ičega, pa gladuju, nešto uradi. 

Sada ću da se dodirnem saobraćajnih prilika u 
našim krajevima. Valjda je jedinstven slučaj, gospo- 
do, da jedno selo, ima dve željezničke stanice, Za- 
greb ima dve željezničke stanice, u Beogradu će 
valjda biti dve i više stanica, ali da jedno selo ima 
dve stanice, to je zaista jedan izvanredan slučaj. A 
kada vam kažem još i to, da te dve stanice nisu spo- 
jene, već da jedna pripada jednom kraju sela, a dru- 
ga drugom kraju sela, da svaka pripada drugoj pru- 
zi, da nemaju nikakve veze, onda ćete misliti da je 
to nemoguće. Međutim, stvarno to postoji. To je 
kod Zdenaca. Jedna je stanica Končanica—Zdenci, a 
druga Veliki Zdenci. Jedna stanica ima vezu sa že- 
ljezničkom prugom koja ide od Barča prema Bano- 
voj Jarugi, a druga stanica ima vezu sa prugom Be- 
lovar—Križevci. Za to selo je to vrlo dobra stvar, 
ono ima dve stanice, ali za opšti saobraćaj to nije 
dobro. 1 malo je čudno da se ove dve stanice ne 
povezu kad već ceo razmak ne iznosi više od 5—6 
kilometara, pa da se saobraćaj poboljša. Sličan je 
slučaj i sa željezničkim stanicama Garešnica Banova 
Jaruga ili Poljana. Tamo svršava jedan krak železnice 
koji vodi od Belovarado Garešnice i taj kiak nije spo- 
jen sa Banovom Jarugom ili Poljanom, a treba sa- 
mo deset kilometara da se spoji.' Kako je do toga 
došlo da se te dve pruge ne spoje ja ću ukratko ka- 
zati: Za vreme  Austrije građenje željeznica bilo je 

dozvoljeno i privatnim preduzećima. Tako znamo da 
je željeznicu od Barča preko Pakraca izgradila Juž- 
na željeznica, a prugu koja vodi od Križevca prema 
Belovaru, Grubišnom Polju  i  Garešnici  izgradilo  je 
neko mađarsko privatno društvo; druge pruge gra- 
dila je država. Svako od tih privatnih društava na- 
stojalo je da što veći promet privuče  na svoje  že- 
leznice i nije htelo da spoji svoje željeznice sa  dr- 
žavnim, kako bi sva roba i svi putnici išli što duže 
preko njihovih željeznica da se time ta željeznička 
društva što više koriste. Tako je i došlo do toga da 
kolosek   pruge   od   Križevca   preko   Beiovara i Ga- 
rešnice  nije spojen sa prugom,  jednom  od  najvaž- 
nijih, kojom  idu sada i brzi vozovi, a  to je  pruga 
Novska—Banova Jaruga, a mogla bi se spojiti  i  sa 
Poljanom. S druge strane, drugi krak koji se odvaja 
od te pruge prema Grubišnom Polju, ide preko Veli- 
kih Zdenaca i u razmaku od pet kilometara, prolazi 
pored druge stanice  Končanica—Zdenci  i  tako  nije 
spojen sa prugom koja vodi od Barča prema Pakra- 
cu i Banovoj Jaruzi. Ja mislim da je to za željeznice, 
a pošto su naše željeznice državne, i za državu  vrlo 
štetno, jer da se te pruge spoje, promet bi se mnogo 
olakšao, razvio, i u slučaju, kad se tamo u tim kraje- 
vima dogodi, kao sada, da tamošnji seljaci  stočari, 
radi toga što im suviše malo plaćaju za mleko, ne 
mogu mleko da šalju u Zagreb, mogli bi da su kolo- 
seci spojeni, oni to mleko slati i do Beograda i ima- 
li bi veće koristi. Ja molim Ministarstvo saobraćaja 
neka ovo uzme u obzir i po mogućnosti neka se što 
pre ti kratki spojevi dovrše. 

Ja bih sad trebao da se izjavim, hoću li glasati 
za ovaj budžet. Malo je nezgodna stvar iza ovih ra- 
sprava i optužaba, pod ovom atmosferom, danas 
otvoreno kazati: glasam za budžet ili ne glasam za 
budžet, jer bi se moglo iz toga da prosuđuje odmah 
ko je za ili protiv iznetih optužaba koje se sada vo- 
de između današnjeg Ministra saobraćaja sa g. Sta- 
nićem, koji je nekad bio Ministar saobraćaja. Ja sma- 
tram, gospodo, da je možda važno da se to teško 
pitanje eventualno raspravi i sad kad je budžet Mi- 
nistarstva saobraćaja u raspravi, ali opet se bojim, 
ako se mi suviše upustimo u raspravljanje toga spo- 
ra i prosuđivanje tih tako zamašnih i po državu sud- 
bonosnih ugovora, da ćemo mi skrenuti sa pravoga 
puta, pa da nećemo dovoljnu pažnju obratiti pro- 
suđivanju budžeta Ministarstva saobraćaja. Ja sma- 
tram, posle lojalne izjave g. Ministra saobraćaaja da 
će on dati prilike da na sve optužbe odgovori i ovde 
pred nama i gde se to od njega bude zahtevalo, da 
je dobro da se mi kasnije malo hladnokvrnije upu- 
štamo u raspravu o tim pitanjima, a da sada više 
pažnje posvetimo stručnim pitanjima Ministarstvo 
saobraćaja, koja se tiču budžeta, pa da na vreme 
izglasamo ovaj budžet. Smatram da je važnije da mi 
donesemo ovaj budžet na vreme, nego da se gubimo 
u tom teškom sporu, koga možemo kašnje raspra- 
viti. Ako mi stvar ne likvidirmao sada, možemo u- 
uapred da odredimo vreme, kada ćemo te ugovore 
što tačnije ispitati, da vidimo ima li kakve i kolike 
štete, ili nema. Za to ću ja glasati za ovaj budžet, ali 
s tim da se unaprcd ne izjavljujem kao da sam se 
već odlučio bilo da branim, bilo da optužujem koga 
po ovome sporu.  (Odobravanje). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Ima rcč narod- 
ni poslanik g. Sergije Urukalo. 

Sergije   Urukalo:   Gospodo   narodni   poslanici, 
i ako smo mi pomorska država i budno i ljubomorno 



STBNOGRAI'SKE BELEŠKE 593 

treba   da   čuvamo  to  naše more, to bogatstvo, ipdk 
moramo  da priznamo da smo do danas, a i danas — 
osim   celili   armija ljudskih života — vrlo malo ura 
dili  i  dali   moru i pomorstvu. 

Po iznosima iz ovogodišnjeg budžeta stavljena 
je na raspolaganje Direkciji Pomorskog saobraćaja u 
Spljetu, koja je jedina direkcija u celoj našoj Kra- 
ljevini, jedna snižena suma za skoro 1 milion dina- 
ra od prošlogodišnjeg budžeta, i to mi daje pravo da 
vjerujem da mi dosta lagano shvatamo važnost i 
vrednost mora, kao i to šta to more znači u ekono- 
miji  države i  naroda. 

Gospodo narodni poslanici, posedovati more ni- 
je dosta, jer posedovati more ne znači biti i gospo- 
dar mora. Gospodar mora može da bude i jeste sa- 
mo onaj narod, koji moru i pomorstvu, tj. na luke, 
lukobrane, pambrodarstvo, ribarstvo itd., daje ša- 
kom i kapom i morem plovi. A more će sve to tro- 
struko da povrati. More treba da bude »ideal i dr- 
žave   i   režima«. Ali se to sve ne shvata tako i evo 
dokaza. 

Naša SU pristaništa razrušena, naše su luke u 
lošem stanju, plutače su nesigurne, a rijeke su skoro 
muljem zatrpane. Naše brodarstvo i parobrodarttvo 
propada i prelazi u strane ruke ili u topionice, sub- 
vencije parobrodarstvu se ne isplaćuju it.d. a drukčije 
i ne može biti kad je na održanje i obnovu luka i 
pristaništa, mostova i zgrada u ovogodišnjem budže- 
tu     a   malo je  više  i  u prošlogodišnjem  bilo — 
predviden iznos od samo 1,593.000 dinara. Za grad- 
nju pak i popravke pristaništa samo 170.000 dinara, 
taman dovoljno za popravak male srušene luke ni 
Jadranu u Novigradu pod Velebitom, ,1a smem, go- 
spodo narodni poslanici, da mislim da ovako ne bi 
trebalo da  bude! 

Znamo i osvedočili smo se da su novčane i pri- 
vredne prilike teške i preteške u celome svetu, pa 
donekle i kod'nas. Ali ovako važnu privrednu granu 
zapuši at i i o njoj ne voditi ozbiljnog računa, naročito 
kad je ona vezana sa međunarodnim obavezama i 
prestižom naše države i korišću našega naroda, nije 
opravdano. Šteta je to nenaknadiva, bilo u materi- 
jalnom bilo u moralnom pogledu. Strijepim da nam 
se to nekad ne osveti! Volim toliko ovu našu otadž- 
binu, volim toliko naš krasni plavi Jadran, da sam 
smatrao patriotskom dužnosti uzeti riječ i upozoriti, 
na ovaj možda ne zlonamjerni nedostatak, u nakani 
da sve angažujem da se o njemu povede ozbiljnog 
računa. Ja tvrdo verujem, da će sadašnja Kraljevska 
vlada, koja uživa i moje poverenje, to pitanje u oz- 
biljno rasmatranje i uzeti. Moram napome'nuti da su 
luke u Podvelebitskom kanalu, u srezu Benkovcu, ko- 
jeg imam čast u ovom visokom Domu .zastupati, i to 
u varošicama: Vimjerac, Posedarje i Novi grad tako 
nasute, a nikad neočiščene, da je skoro nemoguće 
parobrodima, koji vrše svoje redovne pruge, da do 
pristaništa dođu. Tamo treba, da se čim pre otpremi 
državni gliboder (bager) koji će sve te luke redom, 
bilo i nepotpuno, da očisti i dotjera bar do moguć- 
nosti da parobrodi mogu slobodno i bezopasno doći 
do pristaništa. Plovna rijeka Zrmanja kojom kao i 
ostalim podvelebitskim-vlaškim kanalom plove u svo- 
jim redovnim prugama i naše lađe kao i lađe sa stra- 
nom, italijanskbm zastavom, skoro je zatrpana, ne- 
plovna i ne bude li se u najkraće vreme pristupilo 
bagerovanju njenog korita, postaće apsolutno neplov- 
na i moraće se obustaviti promet, a to bi bilo čudo. 
Da se sve to ne dogodi, i da se otkloni jedno takovo 

čudo, apelujem u dvanajsti čas na Kraljevsku vladu 
i na g. Ministra saobraćaja da poduzme sve potrebito 
i odmah raspoloži na bagerovanju tih zasutih luka i 
plovnog dijela rijeke Zrmanje. Kad je već rasprava U 
pojedinostima budžeta Ministarstva saobraćaja, mo- 
ram da skrenem naročitu pažnju gospodinu Ministru 
i na još jedan saobraćajni nedostatak. 

U podvelebitskom, zvanom Vlaškom kanalu, ži\i 
do 15.000 duša. Jedina njihova saobraćajna veza sa 
zaleđem je putem mora. Pošto je ta veza skoro ni- 
kakova, jer puno skupa i jedanput sedmično, to ape- 
lujem na gospodina Ministra saobraćaja, da se u pod- 
velebitskom kanalu za onaj siromašni kraj i narod, 
odsječen od svog prirodnog zaleđa, uspostavi jedna 
naročita subvencionisana parobrodska linija, koja bi 
bila svakodnevna sa odlaskom iz Tribnja ujutro, a 
povratkom iz Obrovca uvečer. Ta bi pruga bila: Tri- 
banj—Ražanac—Starigrad—Vinjerac—Maslenica (Je- 
senice)—Posedarje—Novigrad i Obrovac, i obratno. 
Trošak prevoza putnika morao bi da bude minimalan- 
bagatelan, zbog teškog sirotinjstva a pošto je i da- 
ljina od polazne do povratne stanice malena od samo 
30 morskih milja te i niska prevoznina putnika bila bi 
opravdana. Trošak subveucioni za ovu prugu bio bi 
neosjetljiv, a dao bi se u najgorem slučaju reparirati 
sa redukcijom kakove postojeće pruge manje važno 
od ove, koja ima svoj vrlo važan i politički i moralni 
imaterijalni i turistički interes i za državu i za narod 
tog kraja. 

Ovo je što se tiče onog dijela mog sreza na mo- 
ru. Sto se pak tiče onog dijela na kopnu i njegovih 
saobraćajnih prilika i veza, imam da konstatujem da 
su, generalno uzete, i te manjkave. Mi, osim autobu- 
skog saobraćaja nemamo nikakovih drugih promet 
nih sretstava. Nama je željeznica na 50 km. daleko, 
uslijed previsoke takse na autobuska preduzeća bo- 
jati se, a sa tim se preti, da se i to obustavi i da 
ostanemo i bez toga. 

potpretsednik dr. Košta Popović; G. poslanice, 
vaše je vreme proteklo. 

Sergije UruUalo (nastavlja): Odmah ću da za- 
vršim, gospodine Pretsedniče! 

To bi pak užasno bilo! Da to toga ne dođe, mo- 
lim gospodina Ministra, da kod Kraljevske vlade po- 
radi, da se u slučaju neuspeha, bar za sjevernu Dal- 
maciju bilo i iznimno, spusti ta autobuska taksa i po- 
rezi, na takovu mjeru, kako bi ta poduzeća mogla 
da izdrže i produže sa radom, koji je od apsolutne 
potrebe narodu onoga kraja. Tu je italijanska gra- 
nica. Gospodo poslanici, oseća se velika potreba jedne 
autobuske veze između Mokrogpolja- lirvenika—Že- 
gara—Bilišana do Obrovca i obratno, pa molim go- 
spodina Ministra, da se uz postojeće autobuske pruge 
uspostavi i ta, kako bi nacionalni i čestiti narod onog 
kraja došao već jednom do veze sa svijetom. 

U današnje doba, kad sav svijet razgovara preko 
telefona, kad' i najmanje palanke imaju telefonski 
spoj, sa bolom i osjećajem, ako smijem reći, neke ne- 
pravičnosti, moram konstatirati, da u mome kraju 
ima sjedišta opština, koja to do danas nemaju. Ja 
mislim, da je uspostava telefonske veze sa sjedištem 
opštine imperativna potreba i vlasti i naroda. S toga 
preporučujem i molim gospodina Ministra saobraća- 
ja, da naredi da se telefonski spoje varošice mog Пеп- 
kovačkog sreza: Novigrad, Stankovci i Žegar. 

Sa ovim željama i nadom u njihovo skoro ostva- 
renje, glasaču za ovaj budžet. (Odobravanje i plje- 
skanje). 
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potprciscdnik    dr.    Košta    Popović:    Ima    reč 
Kr. dr. Ljudevit Pivko. 

Dr. Ljudevit Pivko: Gospodo narodni poslanici, 
u ovome resoru najviše su pali pod udarac cit'arsko^ 
budžetskog    smanjivanja    namešlenici.    Organizacije 
nameštenika Ministarstva saobraćaja sa svoje strane 
učinile  su  sve,  da bi blagovremeno obratile  pažnju 
g. Ministra i njegovih vodećih organa na neprilike, 
u kojima se nalaze sve kategorije, a osobito radni- 
štvo. U poslednjim godinama vrši se smanjivanje kako 
ličnih tako i materijalnih izdataka. Medu lične izdatke 
— to su plate ili prinadležnosti postavljenog osoblja 
i dnevničara — pogrešno su uneseni krediti za puto- 
vanja, koji bi po svojoj prirodi imali bolje mesto me- 
du materijalnim izdatcima. Krediti za radnike, za iz- 
državanje i obnovu, nalaze se opet medu materijal- 
nim kreditima i vezani su uz izdatke za nabavku ma- 
terijala.  Lične   izdatke   reducirali  su  smanjivanjem 
plata s jedne strane, i broja osoblja s druge. Odu- 
zimanje od  plate,  što je  najjednostavniji način  re- 
dukcije budžeta, smelo bi se vršiti samo onda, ako 
ima dotična kategorija dovoljno prinadležnosti preko 
stvarne životne potrebe i za eventualni konfor. Kod 
onih kategorija, kod kojih su plate nameštenika sve- 
dene na najnižu meru, izaziva ponovo smanjivanje 
jake potrese,    negodovanje i bedu,    i onemogućuje 
eventualno i potpuno vršenje službenih dužnosti. Dru- 
gi način redukcije, t.j.  redukcija broja osoblja, ide 
često puta na uštrb službe u celini, a osobito ako ne- 
ma osoblja baš previše. Redukovati bi se mogao sa- 
mo onaj, koji je nesposoban  ili koji ima uslove d;> 
živi bez zarade,  ili koji po svojim kvalifikacijama 
može naći drugo  mesto. A toga u današnje doba 
krize, nema. 

Redukcija radnog vremena izazvala je dosta jake 
potrese. Generalna direkcija državnih železnica oba- 
vestila je 31 avgusta 1933 godine sve direkcije, da 
se u ložionama i radionicama snižava radno vreme od 
8 časova dnevno na 7 i subotom od 8 na 6. U građe- 
vinskoj službi kod sekcija već aprila meseca smanje- 
no je radno vreme tako, da imaju radnici po više 
dana odmor bez plate. Kod nekojih sekcija rade me- 
sečno 14—18 dana, a ima slučajeva da se radilo na 
pruzi jedva 12 dana. Radnici na pruzi primaju dakle 
200—450 din. mesečno i prirodno je da su oslabili i 
da pate njihove porodice. Razumljivo je da ovakva 
zarada po našim gradovima nije dovoljna za kiriju 
i da za životne namirnice ne može ostati puno, ako 
uopšte nešto ostaje. Radništvo u Mariboru je naj- 
gore plaćeno što dokazuje uvećana nadnica izražena 
u procentu prema radništvu u ostalim pokrajinama 
naše države. Kvalifikovani radnik u Mariboru ima 
uvećane nadnice za 8%. U pola kvalifikovani 18',,' 
i obični fizički radnik 8,5%, dok uvećana nadnica 
radništva na pr. u Velikom Bečkereku iznosi za 
120% višu cifru od mariborske. Radništvo u ložio- 
nici izgubilo je od 1 januara 1933 godine mesečno 
za 120—500 dinara, kada su ukinute akordne pre- 
mije. 

Odredbe o smanjivanju zaista su posledica ne- 
dovoljnih kredita u budžetu za radništvo u sekcija- 
ma, ložionicama i radionicama. Naknadno je još na- 
ređeno da se kod kredita za tekuću budžetsku godinu 
ima uštediti najmanje 5%, čime je još pogoršana 
situacija radništva, koje ima po Cl. 35 radničkog 
pravilnika od 11 maja'1933 godine, zagarantovanih 
1G0 radnih plaćenih časova ili drugim recima dvade- 
set dana рб 8 časova. Ovaj član ne izvodi se, nego 

je radno vreme sniženo od 160 časova na 100 do 130, 
i tako gube radnici kod sekcija, iožionica i radionica, 
120—300 dinara nadnice, dok moraju plaćati potpu- 
ne  iznose za  penzioni  fond  i  bolesničku  blagajnu. 
Radnik na području ljubljanske direkcije prima me- 
sečno 350—600 dinara neto. Pošto su radnici skoro 
bez izuzetka samo stariji ljudi sa porodicom, pitamo 
se, kako će oni snabdeti decu za školu, platiti stan 
itd. Beda raste. Poslednja odluka o smanjivanju rad- 
nih časova za radništvo u ložionicama i radionicama 
znači pravu katastrofu. .ledini izlaz iz očajne situaci- 
je vidimo u tome da se osigura postavljenom radni- 
štvu pravilnikom određenih  160 radnih  časova  me- 
sečno. U interesu saobraćajne službe, u interesu stru- 
ke, u interesu opštih prilika treba da gosp. Ministar 
preduzme sve i u vlastitom resoru i kod Kraljevske 
vlade, da se pitanje saobraćajnog radništva pravedno 
reši i njihovo stanje popravi. 

Kako je gospodo sa obnovom nameštenika? Do- 
bar naraštaj bio bi u interesu saobraćajne službe. Da- 
nas nema ni govora o primanju fizički i duševno 
sposobnih mladih snaga u pojedine grane saobraćaj- 
ne službe. Naraštaja nema i ne može ga biti, dok зе 
ne pojača oticanje starih nameštenika, koji su do- 
služili, a ipak moraju obavijati poslove kojima zbog 
starosti ni fizički ni duševno nisu dorasli. Veliki broj 
aktivnih nameštenika dostigao je već pune godine 
za penziju. Ljudi se ne penzionišu iako su potpuno 
ili delimično nesposobni za egzekutivnu i manipula- 
cijsku službu, jer Ministar finansija ne daje saglasno- 
sti ili kredita. Stari službenici, činovnici, zvaničnici 
i služitelji nalaze se velikim delom na bolovanju ili 
imaju od lekara propisanu lakšu službu i sede još 
dalje na budželiranim mestima, dok puštamo mlado 
samo kao vršioce dužnosti i dnevničare nižeg egze- 
kutivnog osoblja za koje nema mesta i kredita i koji 
dakle ne mogu biti postavljeni. 

Naše mašinovode, gospodo, jedna su kapitula za 
sebe. Ljudi koji nose toliko odgovornosti na mašini 
za živote i tovare, u kiši, mrazu, prašini — ne bi 
smeli imati teških materijalnih briga, ne bi smeli mi- 
sliti na sebe i šta će biti sutra sa njima i njihovim 
porodicama. Čudimo se da ima u našoj državi tako 
malo nesreća na pruzi, što moramo svakako pripi- 
sivati velikom samopregorevanju i požrtvovanju ove 
živčano jake kategorije jugoslovenskih ljudi. Ne ve- 
rujem da li je gospodi poznato kako malene prinad- 
ležnosti ima mašinovoda? 1 to da dolazi često u po- 
ložaj da mu od plate oduzimaju izvesne često i vi- 
soke sume u obliku globa, koji put do 300 dinara. 
Globljenje se obično vrši radi beznačajnih formal- 
nosti. Premija za mašinovode takoreći nema više i 
kada je pojedinci primaju, izazivaju samo negodo- 
vanje kod drugova. Mašinovoda brzih vozova prima 
na kilometraži 8 do 50 dinara mesečno, vlakovoda 
od 150 do 200 dinara. U saobraćajnoj službi trebala 
bi kilometraža biti jednaka, a plata po kategorijama. 

U Ministarstvu saobraćaja pripremljen je mate- 
rijal za dopunu Zakona o državnom saobraćajnom 
osoblju od 22 juna. 1931 godine. Obnova ovoga za- 
kona zaista je potrebna i hitna. 

Potpretscdnik dr. Košta Popović: Gospodine po- 
slanice, vaše je vreme isteklo, i molim vas da završite, 

Dr. Ljudevit Pivko (nastavlja): Još samo nekoliko 
napomena. 

Kao Sto rekoh, obnova ovoga zakona zaista je po- 
trebna i hitna. Molim gospodina Ministra da podnese 
u toku ove godine predlog u tome pravcu, u kome (t 
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voditi računa o sledećim primedbama Prclazne od- 
redbe Zakona o državnom saobraćajnom osoblju u 
4 stavu čl. 247 duboko su zarezale u prava činovnika 
maturanata, kojima se skoro onemogućuje napre- 

dovanje u petu grupu. Nemamo protesta protiv pro- 
pisa dvadesetogodišnje službe za napredovanje u pe- 
tu grupu, ali je zahtev 50 godina starosti previsok. 
Položaj činovnika maturanata trebalo bi popraviti 
već sada amandmanom da bi se izjednačili sa kole- 
gama u  ostalim resorima'. 

što se tiče amandmana u § 48 m tačka 2 Finan- 
sijskog zakona kojim se sporedne prinadležnosti svo- 
de na polovinu dosadašnjih, treba da izjavim ovo: 
Tumačenje izrečeno u Finansijskom odboru prilikom 
rasprave o gornjem amandmanu treba da čuje jav- 
nost. Ovim amandmanom ne mogu doći u pitanje pro- 
dukcijske premije koje inima radništvo u radioni- 
cama državnih željeznica za povećanu produkciju 
fmesečna zarada 50 do 200 dinara), niti premije ma- 
Sinskog osoblja za uštedu goriva i maziva niti putni 
troškovi nižeg osoblja, 22 dinara odnosno 36 dina- 
ra dnevno za službena putovanja. Gospodina Ministra 
molim da otkloni od svoga nižeg osoblja svaku opas- 
nost, ako bi ko protivu tumačenja Fiiuinsijskog od- 
bora hteo da proširi važnost ovoga amandmana na 
Skromna  primanja saobraćajnog i radničkog osoblja. 

Ima još jedna stvar koju treba opet pokrenuti, a 
koju guramo" već 15 godina. To je pitanje željeznič- 
ke stanice u Gornjoj Radgoni na samoj granici drža- 
ve u blizini kupališta i izvora Radenske Slatine. Na 
stanici u Gornjoj Radgoni situacija je već godinama 
nemoguća, osobito kod jesenjeg saobraćaja. Osim 
loga ova Je stanica po vanjskoj formi, u kojoj se na- 
lazi, prava državna sramota na granici. Sam gospo- 
din Ministar, kome je ovaj predlog sigurno poznat, 
mora priznati, da je stanica Gornja Radgona stvar 
državnog prestiža. Od generalne direkcije imamo na- 
čelno odobrenje, ali kad će se gradnja izvršiti? Slič- 
ne pogranične stanice — otvorene baračice u pogra- 
ničnom gradu — nema u našoj državi, pa mislim i 
nigde. Jednostavna drvena baračica mogla je slu- 

žiti saobraćaju pre 20 godina, kada ovde nije bilo 
granice i kada se moglo utovarivati u Radgoni— 
Radkersburgu, par koraka udaljenoj stanici koja 
je danas austrijska. Austrijska stanica dvokatna je' 
zgrada sa svim potrebnim prostorijama i sa stano- 
vima za. željezničke činovnike i nameštenike. Promet 
na austrijskoj strani puno je slabiji nego naš u Gor- 
njoj Radgoni, ali ipak ima austrijska stanica sto- 
varište, zasebno stovarište za carinarnicu i ložionicu, 
koju upotrebljuje takode naša uprava za vozove Gor- 
nja Radgona—Ormož. U blizini ove austrijske re- 
prezentativne zgrade stoji naša baraka i pravi po 
svom spol j njem izgledu očajan utisak. Baraka ima 

ga 45 kv. metara i ne može biti dvoljna za put- 
nički i tovarni saobraćaj i za pograničnu službu. 
Stranci čekaju leti i zimi pod nebom na dolazak vo- 
zova, jer prave čekaonice nema i u baraci smeštena 
je carinarnica, pogranična policija, državni veterinar 
i tu  se   vrši   sve poslovanje željezničke službe. 

Stovarište tako je maleno i uzano, da ne može 
odgovarati rastućem" saobraćaju. Odavde odlazi po 
400 do 600 vagona voća, oko 200 vagona stoke i 
mesa za inostranstvo, 500 vagona drveta, žita i po- 
ljoprivrednih produkata. U proračunu ne vidimo ni 
ove godine pozicije za uređenje stanice Gornja Rad- 
ina. Komisije svršile su svoj posao, opština nudi 

ciglu  po   svojoj  ceni, stresnu ciglu besplatno  i  isto 

tako gramoz i pesak. U nadi, da će g. Ministar gor- 
nje želje po mogućnosti ispuniti, izjavljujem da ću 
glasati za budžet. (Odobravanje i pljeskanje). 

Potprctscdnik dr. Košta Popović: lina reč 
narodni poslanik g. Viktor Fizir. 

Viktor Fizir: Gospodo narodni poslanici! Budžet 
Minisiarsiva saobraćaja čini u našem državnom pro- 
računu jedrni od najjačih stavki, a u privrednom po- 
gledu zemlje najvažniju ulogu. Ako bi se, gospodo, 
želelo odgovoriti saobraćajnoj politici Minisiarstva 
saobraćaja, to je bezuvjetna potreba da se osvrnem 
na raniju saobraćajnu politiku sviju gospode Minista- 
ra saobraćaja, od dana našega ujedinjenja. Ako do- 
bro promoirimo, gospodo narodni poslanici, osnov- 
na pitanja Ministarstva saobraćaja, to vidimo da je 
pitanje izgradnje željezničkih pruga jedno od naj- 
osnovnijih i najglavnijih pitanja ovog Ministarstva. 

Gospodo, ako se pitamo, pod kakvim uslovima 
i koji važni momenti dolaze u obzir, kod izgrađiva- 
nja željezničkih pruga, to vidimo u prvom redu da 
dolaze u obzir ekonomske potrebe, koje iziskuju, da 
se naši aktivni izvozni krajevi povezu sa vanjskim 
svetom i da se ovi isti krajevi povezu sa pasivnim 
krajevima naše države. U drugome redu imadu da se 
uoče strateške potrebe t. j. da se naša granica pove- 
že sa unutrašnjošću. 

Kod nas se je prije nekoliko godina organizo- 
vala od strane Ministarstva saobraćaja jedna stručna 
komisija sa zadatkom, da izradi plan i redosled po 
kojemu bi se imale izvoditi gradnje izvesnih želez- 
ničkih pruga i strojeva. No, nažalost, gospodo, mo- 
ram da konstatujem i izjavim, da je to ostalo samo 
mrtvo slovo na papiru, a da je utrošeno stotine mi- 
liona narodnog novca, u izgradnji izvesnih pruga i 
u izvesnim krajevima, premda su potrebe drugih 
krajeva bile daleko veće i potrebnije na izgrađivanju 
nekih drugih željezničkih pruga i strojeva. Radilo se 
je i radi se, gospodo narodni poslanici tako, da se 
izgradnju neke željezničke pruge od sporednih zna- 
čenja i potreba, a koje su po svom t'inansijskom efek- 
tu ogromne, pošto su veoma skupe, a od privred- 
nog značaja i od strane rentabiliteta daleko zaostaju, 
pred izgradnjom drugih potrebnijih željezničkih 
pruga. 

Gospodo, kako vidimo sada da se kod posled- 
njih naših triju državnih budžeta, uvrstile amortiza- 
cione svote za gradnju izvesnih željezničkih pruga 
uglavnome samo u onim krajevima, gde se je i pri- 
je najviše gradilo i lo do jedne ogromne cifre od 
2 milijarde dinara. Nažalost moram da konstatujem, 
da se kod ove predvidene svote u visini od 2 mili- 
jarde dinara nije našlo za potrebno, da se nade ne- 
koliko desetaka miliona dinara za najhitnije potrebe 
izgradnje željezničkih pruga u prečanskim krajevima. 

Gospodo, ja želim spomenuti da se tu radi u pr- 
vom redu o izgradnji željezničkog stroja Koprivnica 
—Ludbreg—Varaždin. Blagodarim izjavi g. Ministra 
saobraćaja, koji je za jučerašnjega svog ekSpozea 
označio veliku važnost i hitnu potrebu izgradnje ovog 
željezničkog spoja. Ovaj željeznički spoj, gospodo, i- 
mao bi da poveže naše najaktivnije izvozne krajeve i 
to Vojvodinu, Bačku i Banat preko Podravine, Koprivni- 
ce—Ludbrega—Varaždina—Čakovca, pa preko naše 
Slovenije sa Mariborom i vanjskim svetom t.j. Austri- 
jom, Češkom i Nemačkom. Tako bi se naši domaći 
izvozni krajevi povezali jednim najkraćim i najbržim 
putem sa stranim državama, u koje mi sada najviše 
izvozimo, a ne kao do sada što se u glavnome svako- 
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liki promet i/, onili krajeva razvija, preko Mađarske, 
na štetu naših državnih finansija. Osim toga ovom 
povezanošću bi se oteretila sadanja naša najglavnija 
željeznička pruga Beograd—Zagreb—Zidani Most-- 
Maribor, koja je i tako mnogo preopterećena. Izgrad- 
njom ovog željezničkog stioja- Koprivnica—Ludbreg 
—Varaždin dobilo bi se u prometu izvesno skraćenje 
od cirka 150 km. Izgradnja ovog željezničkog spoj;! 
uvrštena je od strane stručne komisije pri izradbi pla- 
na i redosleda u prvi red potrebitih izgradnja. Ona 
osim označenog privrednog karaktera imade i svoju 
osobitu stratešku važnost, koja govori o tome, da je 
neophodna potreba, d;j se ova železnička pruga čim 
prije izradi. 

Što se tiče troškova, gospodo narodni poslanici, 
to bi izgradnja ovog železničkog spoja stajala oko 
40 miliona dinara, to jeste, jedan kilometar' jedva 1 
milion dinara, pa bi prema tome izgradnja ove pru- 
ge po jednome kilometru, bila najjeftinija do sada u 
našoj državi. Rentabilitet ove pruge bio bi bezuvjetno 
siguran i u najkraće vreme uloženi kapital bi se sa 
dobrim kamatama amortizirao. 

Gospodo, napomenuti mi je i to, da se na izgrad- 
nji ovog železničkog spoja radilo već 30 godina prije 
rata, da je ista pruga bila u nekoliko navrata pre rata 
trasirana i da nije nastao god. 1914 rat i to bi svakako 
bila ova pruga izgrađena. 1 posle rata obeležavana 
je u više navrata ova pruga i utrošeno je nekoliko 
miliona dinara za ovaj posao, a da će odlaganjem ove 
izgradnje trebali za ponovno obeležavanje ove pruge 
opet nekoliko miliona dinara. 

Kako je, gospodo narodni poslanici, važno za 
prečanske krajeve a i za ćelu državu, da se izgradi 
ovaj železnički spoj, to apeliram u ime nas sviju 
prečanskih poslanika na g. Ministra« saobraćaja i na 
Kraljevsku vladu, da nadu čim prije sredstva da se 
ovaj železnički spoj izgradi. Ako se radi manjkajućih 
liiiansijskih sretstava, ne hi mogla ova pruga izradili 
u jedanput, to se može da izgradi u više etapa kroz 
dve - tri godine, a šla bi se moglo uvrstili u državni 
proračun jednim amandmanom i/.vesna svota, kojom 
bi se bar pristupilo predradnjama za izgradnju ove 
železničke pruge. 

Gospodo, kako se iz moga izvođenja vidi, da je 
izgradnja ove železničke pruge neophodno potrebna 
i to s razloga privrednog i strateškog, ali gospodo 
narodni poslanici, i radi političke potrebe. Ova spe- 
cijalna politička potreba bila bi u tome da se naš svet 
u prečanskim krajevima uveri, da će se politika (i ja- 
nuara ispravno shvatiti i primenjivati za sve krajeve 
jednako. 

Gospodo narodni poslanici, u koliko će g. Mini- 
star saobraćaja i Kraljevska vlada jednim amandma- 
nom uvrstiti jednu i makar najminimalniju svotu za po 
četak rada na ovoj pruzi, to ću ja u tom slučaju gla- 
sati za budžet Ministra saobraćaja, a u protivnom slu- 
čaju glasaču protiv budžeta saobraćaja. (Odobravanje 
i pljeskanje na levici). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Ima reč 
narodni poslanik g. Milivoje Isaković. 

Миливоје Исаковић; Господо пародни посла- 
пнцн, дозволнте и менн да кажем штогод o Miiim- 
старству саобраћаја. Ja lvy се додприути само one 
отвари која ме интересује, a она се одлосп na и; 
градњу железпичке пруге од Марковца na долпном 
Ресаве до Зајечара, Ona je прула унета била у За- 
кон као стратегијока и екшомска пруга, a осим то- 
ra она би имала да иде долином Ресаве и најкра- 

'hHM путем везала бн главиу пругу код Марковца са 
Зајечаром и пролавила бн кроз најбопатија рудма 
места, где има мрког n каменог угља, мермера бе- 
лог n црвеног, црпог граишта, који je no оцени 
стручњака твр1)П од шлесмог. Поред тога тамо има- 
де и племенитих руда као што je злато и сребро и 
разпих других минерала. 

Поред споменутог богатства има и туристички 
зпачај лепотом мапастпра Мапаснје н околиие. 

Покојпи Никола Jonnli као концесионар рекао 
je да he овај ресавскп базен бити други »Рјф« KOJU 
постоји у Немачкој, али да je ресавскн у толико би- 
љи, што има непроходне шуме од хнљадама хекта- 
ра, што »Рур« пема, има букових стабала која су 
око 100 година стара 

За сва ова богатства у Ресави интересовао се 
Штајнбајс индустријалац нз Немачке и on je no- 
вукао трасу од Марковца до Бел>епице уз Рссаву, 
уложио велпку су.му поваца, n када je бно обаве- 
штен да he паступити Светскн par, on je иа месец 
дана painije напустио сав дотадашњи рад на томе 
послу. 

Другу трасу израдио je тако нсго покојни Ни- 
кола Јоцић опет пормалног колосека, али je услед 
наступеле кризе одустао. 

Ha путу Марковац — Свилајмац noL-ix>jii преко 
Мораве гвозденн мост који je израђен за пормалан 
колосек; бнла je донесена н гвоздеиа конструкци- 
ja, али су je неирпјател^п за време рата однели. 

Скрећем 11аж11>у г. Мнпистру саобраћаја и Кра- 
л.евској владп да имају у виду овај део пруге да би 
се у томе крају подигла прпвреда n иарод запо- 
слно. 

Ha аграрие производе више се не иоже рачу- 
пати, пошто су се све државе оградиле кинескнм 
зидом. 

Незапосленост у целоме свету постоји, свако- 
јако она he закуцати једонг даиа и иа иаша u[Kira. 

Ja сам сматрао за дужиост да кажем неколико 
речи o овом важном питању, a na Влади je да ово 
прпведе у дело. 

Ha крају, господо, да кажем да je овај издатак 
према користи који би народ имао минималан за 
пзраду поменуте пруге. (Плзескање). 

Потпретседичк др. Коста Попови!!: Реч ииа 
пародии послаиик г Бракко Аврамовић. 

Браико ЛврамовиЈ!; Господо народни посла- 
иицп, ja сам у иачелпој дпскуснјн код буџета за 
ову годину дотакао се н једнога дела буџета Л\и- 
ннстарства саобраћаја, али данас кад je опецијал- 
на дискуонја o овоме буџету, ja hy ca своје стране 
да учнним нзвесие ирпмедбе. 

Господо народни noc.ianiiuii, даиас кад je no- 
љбпривредна криза много теже погодила нашег 
полЈОпрнвредпнка, једап део тнх тешкоћа које ra 
сналазе, долази и са стране унутрашње подитике 
МинИстарства саобраћаја^ Пољопривредни произ- 
водп који у oBiiM тешкпм приликама тешко могу да 
iial)y уопште своје ппјаце у инострансвту nororonv, 
a n код irac у земл.п са тешком муком прво зато, 
mro су iiaciiimn крајеви нсцрпеиги, a иотрошач je v 
иемогућностп да п најнужније домаће потребе, 
потребе исхраие пнрбави, и кад сс узме да je тари- 
фа за подвоз пољоприврдаих производа огроина 
н велика, онда свакако један узрок за повећање 
привредпе крнзе јесте и превисока подвозпа тари- 
фа за пол.опрпвредпе производе у пасивннм кра- 
јевима. 
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Једам вагон пшенице или један вагои кукуру- 
за чбсто пута се скупл^е однезе од Всограда или од 
Војволине до Оплита, него што и сама роба вредч. 
la hv господо, Сттн слободан да од стране Земал.- 
ског савеза задруга за пољопривредии кредаст под- 
несем г Министру cao6pahaja Један образложени 
предлог у коме ћемо објајснити потребу да се та- 
рифне цене на гтољопривредне производе, a за 
и-хпану пасивних крајева снизе. Лер, како сада у 
гом иогледу стојимо, ти пасивии крајеви могу Me- 
ci o пута лакше да до1,у до потребне им робе за 
нсхршу  из Италије, него лн из иаше земл.е.    Сем 

због ових високх тарифа се често и врше швср- 
цови робе ^из иностранства 
НадалЈе господо, под Мнпистарство саобраћаја, 

под које спадају и поште и телеграфи, спада и јед- 
на велика новчаиа државна устаиова, Поштанска 
штедиомииа, o којој xohy овде да проговорим ис- 
колико речи Поштанска штедирница показала je 
'■."исколико годиш У скорој прошлости један ве- 
шки и заоидан успех, како je то јуче са овога ме- 
ста кокстатовано кроз уста г. Мшистра саобраћаја. 
Ко-шко ie меии познато, та Поштанска штедионица 
врши јсчиу велику финаисијску улогу у нашој 
-»e.vt'iTi' To je устаиова која прнкупл.а штелише, те 
ie установа која je успела да прикупи велике штед- 
не улоге cn којима она даиас ржполаже. У вези са 
помагашем и заштићавањем пољопривреде, ja мо- 
1ИМ г Мипистра саобраћаја да се позабави тим пн- 
тањем и нађе могућности да Поштанска штедио- 
iimn кредитира Земал.ски савез задруга за пољо- 
привредни Кредит a преко и.ега у 11>ему зачлањене 
специјалие Савезе прозвођачких залруга који при- 
купљају од сел>ака полуопривредне пронзводе за 
впеме жетве. Поштанска штедионица требала би 
u [jaje кредит на ломбард ггољопривредних произ- 
вода Земаљском савезу. како би произвођачке 
задруге могле да дочекају оне цене које заслужују 
сељачки гтроизводи у које je сел.ак уложио свој 
зној и своју муку око обраде, док ne дође у могућ- 
ност ia те произвпде прода. To се можс учииити за- 
коном или законскнм средствима преко нарочитих 
амандмана. Ако за то иема сада у закону могућ- 
иост та се могућност мора створитн. Јер, кад По- 
штанска штедионица располаже великим сумама 
иопца у овим данашшим тешким приликама и кад 
cv приватне иовчане устапове због свога лошега 
рада и због саме тешке кризе изгубнли поверепзс и 
улоге коje су им х-лагачи стављали на расположе- 
ње, ja мислим да би било врло корисно да се нов- 
цем којим располаже Поштанска штедионица по- 
маже наш сел^ак na тај пачин што he иу сс чинити 
позајмице na ломбард његове робе. To nehe бити 
никакве велике инвестиције, микакви дугорочни 
кредити,' јер новац који се тамо улаже у Пошт. 
штедионицу улагачи желе да могу да га повуку 
кад xohe и ие допуштају да сс с тим њиховнм пов- 
цем шпекулише. Овн ломбардни креднти били онн 
na шест или девет месеци односно док се роба ne 
прода a  иајдуже за годнну дана. 

AKO нема закокске могућности, нека се за ону 
ОЈрху створи законска могућност. 

Господо на|>одто1 послапици, мн имамо у пашој 
мемл.и известаи број државнх рудника. Mel)y тим 
државиим рудницима je једаи државни рудник на 
северу иаше државе. To je Врдннк у Срезу иришком. 
Taj државии рудник налази се у тешком стању због 
незапосленостињегових радника, који субезхлеба 

и посла, због тога што Министарство cao6paliaja, 
често пута можда и mije у стању, да купује у довол>- 
ној колични угал> од тога руднка. Ja молим г. Ми- 
нистра саобраћаја да он поведе o томе рачуна, да 
се од тога државног рудника пабавља месечно 3!а 
београдску it суботичку дирекцију барем no 1000 
тона угља за сваку дирекцију, да би се тај рудник 
и из пациокалпих и пз СТратепијскиХ разлога на се- 
веру наше државе одржах). 

Ja сам уверен да he г. Мипистар cao6paliaja нма- 
ni расположење да ово увкди и држнм да he IIMI- 
ги расположење да иза1)е у сусрет овој Mojoj жел> 
у иитересу рудннка и спкуга краја, 

У Врдтжу, господо, постоји каменолом који 
je закупило Мшгистарство саобраћаја, Овде скре- 
heM пажњу господииу Мипистру да се позабави тим 
пита11>ем и затражи хптап извештај од својнх ре- 
ференагга, зашто тај каменолом у Врднику не ради, 
где се налазе радпицп из целе иашс државс: Босан- 
ци, Херцеговцн, Дачматинци, који су стал1{о у нс- 
чекивап.у, када  he raj   каменолом да проради. 

ПптпрстСедиик др. Коста Поповић; Господипе 
посланиче, ваше je време протекло, молим вас да 
завршите. 

Браико Аврамови)! (наставл>а): Одмах hy за- 
вршити, господине Претседниче. Ja сам увереп ла 
lie господни Министар ii3ahii у сусрет овој мојој 
жел.и и гто овом пнтању строго иовестн рачуна. 

Што се тиче осталих ствари у погледу овога 
ресора, у погледу тачности жељезница, у погледу 
персоналне полнтике Миигистарсава саобраЈћајв и 
уопште са радом Министарства саобраћаја са сво- 
је страпе ja сам задовољан и гласћу за буџет Ми- 
нистарства cao6pahaja. (Живо одобравање). 

Потпретседипи др. Коста IIOIIOBHII: Има реч 
пародпи посланик г. др. Внктор Ружић. 

Dr. Viktor Ružić: Gospodo narodni poslanici, 
većina država nastoji da monopoliše željeznički sao- 
braćaj, da saobraćaj bude u rukama države. Koji su 
to razlozi? Razlozi su da se tarifnom politikom po- 
modne privreda, da se tarifnom politikom ne ide 
samo za čisto fiskalnim ciljevima, nego da tarifsku 
politiku udese tako da povećaju, jačaju promet i 
izvoz. 

Tarifna politika željeznica može da stvara čuda. 
Mi smo vidli, kako je naprimer tarifna politika stvo- 
rila važne, jake luke na Jadranu. Jedno je Rijeka, 
pa smo videli kako je stvorena druga važna luka na 
Jadranu. To je Trst. 

Danas sve države nastoje da svojom tarifskom 
politikom na železnicama jačaju promet. Mi vidimo 
Nemačku da je tako udesila svoje železničke tarife, 
da je Trst danas eliminisan za promet čitave Južne 
Nemačke i da se danas iz Orijenta, Levanta, t.j. iz 
Grčke i t. d. duvan prevozi u duvansku centralu Drez- 
den via Hamburg, a ta tarifska politika se zato pro- 
vodi, jer se time omogućava da se jačaiu pomorske 
linije, koje su ono na moru. Sto su na kopnu želez- 
ničke pruge. Te pomorske linije imaju tu važnost, 
što omogućuju izvoznicima da i manje količine svo- 
jih produkata plasiraju, omogućavaju im da svoje 
produkte plasiraju po čitavom svetu. Mi smo i u 
kratkoj istoriji našeg pomorstva videli, šta su za nas 
naprimer značile linije prema Grčkoj, linije prema 
Palestini. Cim su one bile zavedene, videli smo poče- 
tak razvoja izvoza blaga i žita, a da ne spominjem 
da su linije Solun ka Jadranskom Morn omogućile 
da  brašnom   iz  Južne  Srbije  uspešno  konkurišemo 
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stranom brašnu u Dalmaciji, što bez tih linija nije 1 
bilo mogućno. Međutim, naša tarifska politika, žali- 
bože, nije išla tim putem, i danas vidimo da se favo- 
rizuje Dunav na račun naših luka. Mi vidimo da se 
ništa nije učinilo od strane Ministarstva saobraćaja 
da se te tarife udese tako da se omogući da naše 
žito ide preko naših luka, što bi donosilo ne samo 
koristi našim izvoznicima, jer bi njihov put bio skra 
cen za dve tri nedelje, već bi donosilo koristi nr.-šim 
lukama, drnosilo bi koristi razvoju naših luka i pomo- 
glo bi im da se stvore novi putevi koji bi jačali i 
učvršćivali naš izvoz. Tu valja spomenuti činjenicu da 
nam je otežan izvozu zemljama Srednje Evrope poljo- 
privrednih produkata, a da nam ostaje otvoren put u 
bliski Istok, u Levant i da bi jačanjem brodarskih pru- 
ga mogli noći snažne pijace za naše proizvode. 

Da naša saobraćajna politika Ministarstva sao- 
braćaja nije vodila dovoljno računa p moru, gospo- 
do, ja držim da ne treba ništa drugo navoditi nego 
da se pozovemo na reči g. Ministra saobraćaja п sta- 
nju naših luka, da se pozovemo na reči g. Ministra 
saobraćaja o potrebi našeg pomorstva i da se pozo- 
vemo na poslaničke drucove iz vladine većine, koji 
su oštro kritikovali politiku Ministarstva saobraćaja 
od početka do danas u pomorstvu. Jedno od ovih 
pitanja koje je u vezi sa našim izvozom, jeste jedu i 
železnica od najveće važnosti po nas, od najveće 
važnosti po čitav jedan deo naše države, od najveće 
važnosti i po momo mnjenju, što se može iz cifara 
da vidi, i za naš trgovinski bilans. To je železnica, 
koja bi Ljubljani i čitavoj Sloveniji omogućila da 
dođe na more preko naše teritorije. Imademo danas 
jednu žalosuu činjenicu da je najveća luka Slovenije 
Trst. Preko Trsta ide danas, u ovo teško vreme de- 
presije, 300 hiljada tona robe iz Slovenije, a u bolja 
je vremena taj kvantum iznosio oko pola miliona 
tona godišnje prometa. Šta to znači, ne treba da 
vam posebno ističem, jer ako se ouči da troškovi, 
po prilici jedne tone, dok dođe na brod, to jest na 
onaj diferencij železničkog podvoza, na manipula- 
ciie i t. d. iznose oko ?00 dinara, dolazimo do jedne 
godišnje sume oko 100 milijona dinara, koja ne 
ostaje u zemlji, nego izlazi iz zemlje. U tih 15 go- 
dina našeg državnog života možemo lako izračunati, 
da to iznaša preko milijardu i po dinara'. Tom te- 
škom nedostatku, kako kažem, moglo bi se da po- 
mogne izgradnjom željeznice, koja bi vezivala Slo- 
veniju preko naše teritorije sa morem. Ta željeznica 
mnogo puta je projektovana, bilo je kapitala, koji 
se za nju interesovao, a ipak Ministarstvo saobra- 
ćaja nije htjelo dati svoje mišljenje kuda i kako ima 
ta željeznica da prolazi; ta Željeznica je vazda sma- 
trana kao sekundarna stvar. 

Stanje naših luka, gospodo, očajno je. Čitava 
pristaništa koja bi se mogla lepo iskorišćavati, ne 
iskorišćavaju se, a brodovi koji bi mogli izvoziti na- 
še produkte i koji bi mogli aktivirati naš saobraćaj 
stoje pred lukom, lako je išta neracionalnije bilo u 
našoj štednji, to je bila štednja na našim lukama. To 
nije štednja nego je ovo upropašćavanje naših luka 
G. Ministar saobraćaja je sam spomenuo sušačku 
luku kako izleda, i žalosno je da kredit mora da 
prode kroz amandman za tu luku, amandman koji je 
po svojoj strukturi nesiguran, jer se taj kredit isko- 
rišćava samo iz viškova koji nastupe kod željeznica. 
Kakvi su ti viškovi, to znadu dobro oni koji su imali 
eventualno iz takvih viškova da primaju pare. 

Spomenuću još jednu luku koja je vezivan i že- 

jeznicom a koju je spomenuo baš juče g. Ministar 
saobraćaja,- to je Bakar. Ta željeznica izgrađena sa 
ne malenim troškovima, danas stoji takoreći neupo- 
trebljiva, jer fale koloseci za vezu sa pristaništem. 
Riva je bila izgrađena 1926 ili 1927 godine, srušila se 
i to pristanište do danas nije popravljeno, ta ie že- 
ljeznica do danas bez ikakve upotrebe za redovni 
saobraćaj robom, premda bi mogla vrlo lepo poslu- 
žiti onoj glomaznoj robi, koja ne nade mesta u su- 
šačkoj luci da se iskrca. Od troškova o kojima se ovde 
radi, spomenuću da popravka pristaništa iziskuje sto 
do dvesta hiljada dinara, dok bi pristajanje brodova 
u luku dalo 2 do 3 puta veću korist u jednoj godini, 
Kako sli sve stvari pomorstva zanemarene' tako je 
i sa osobljem direkcije pomorstva. Ja bih spomenuo 
samo ono bedno stanje lučkih čuvara za održavanje 
plovnih objekata, koji po svojoj spremi nisu dobili 
u zakonu od 28 X 1932 godine ono razvrstavanje, 
koje bi trebali da dobiju. 

O samem saobraćaju železnica trovoreno je mno- 
go, i ja se u to ne bih hteo upuštati, već bih hteo 
samo jednu stvar spomenuti, koja mi leži baš pred 
očima, a to je impreenacija pragova na Sušaku. 1932 
godine, država je, odnosno državne železnice, zaklin- 
čila mrovor sa firmom Fuše, za liferovanje'500.000 
pragova z,-* železnice i impregnaciju istih. Držim, da 
se ovakav mrovor ne bi smeo praviti za liferpvanje 
u ovako velikim količinama, jer se onemoeućava ma- 
lim producentima da konkurišu. stvara se to. da veli- 
ke i inozemne firme konkurišu i da dobi ja ju posao, 
koji bi svakako trebalo dati našim malim produ- 
centima. 

Sto se tl^če uzdržavanja postroja, егогпјеђ po- 
stroja naših železnica, e. Ministar saobraćaija dovolj. 
no je ocrtao njeeovo bedno stanje. Svaki koji dolazi 
na Sušak, mora da se zadivi onome stanju mostova 
koji vezuju sudačku luku sa železnicom. Ti mostovT 
još 1919 'rodine, ravno pre 14 godina, bačeni su u 
zrak po Danunciju i ti železni mostovi još su i danas 
zakrpljeni drvom. Ti mostovi se samo provizorno' po- 
m-nvljaiu drvetom. Šta se tu može desiti, ako nabuja 
Rečina? Može da se desi. da sušnčka luka bude otse 
čem od železničke ve/e. Držim d.i je bilo dovoljno : | 
podina. da se ti mostovi repariraju. 

Politika na§eg Ministarstva saobraćaja prema 
pomorstvu nije takva, da bi joj se mo^lo dati ooverenje 
i zato, jer se slažem sa govornicima iz vladine većine 
n nomorskoj politici potpuno, ne mosni doći do konklu 
zije, do koie su došli ni. da trlasaju za, i elasaću zato 
protiv budžeta g. Ministra saobraćaja. (Odobravanje 
na levici). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Reč ima na- 
rodni poslanik g. Milinko Milutinović. 

Мнлннко Милутиновнћ: Господо народни no- 
сланици, мој крај je брдскп крај, где народ искл.у- 
чиво жнвп од сточарстиа -и BohapcTBa. Главии про- 
извод, од кога живи народ, јесте воћарство. Наро . 
raju јабуке, крушке, шљиве у великим колнчнама, и 
из тога се краја пзвезе годншње ско 200—300 Ba- 
rona јабука, o шљшама и да не говорим. Mu нмамо 
железиицу уског колосека, која нд.е од Крушевца 
преко Краљева, Чачка, Ужица и Сарајева. Кад се 
јабуке, које се извозе из наших крајева, na више 
места иа станицама претоварају, опда изгубе сво- 
ју предност. 

Зато ja xohy овде да молнм господина Мшт- 
upa, и нас, господо пародпи послаппцп, да поду- 
прете ову ствар и потребпо je да се пзгради пруга 
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нормалног колосека од Крушевца преко Краљена 
до Чачка или ако не бн могло од Крушевца до Кра- 
љева, онда бар од Крал.ева до Чачка, jei) ииаче има- 
мо пругу нормалног колосека ко.ја иде од Крагујев- 
иа Кралзево—Рашка. Тиме бн држава добнла мно- 
ло a и наши пољопрнвредници, јер би у случају нз- 
градње норлгаише пруге купци и трговци вите ку- 
повали иаше јабуке, знајући да се те јабуке прили- 
ком утовара неће угрувати и да неће изгубити сво- 
ју боју, да «ehe никаквог претовара из вагоиа у- 
ског у вагоне иормалиог колосека, као што je TO 
случај caAa. Дакле, понавл.ам да би држава доби- 
ла у томе, што би бно Beiin транспорт, a ми бн до- 
били у томе што би се повећала npoiia нашим про- 
иг.водима. Ta изградњаие бн много коштала, ПОШТО 
већ постоји пруга уског колосека, те би било по- 
т[)ебно само извршити землЈане радове, проигнри- 
ти мало насип и метнуги још једну шииу. C друге 
страие и етарод био би потпомогнут, јер je то па- 
сивзјн  крај   н иезапослеии иарод добио бн зараде. 

Друга ствар и друго моје траже11>е јесте на ко- 
ји hy će задржати може биги да то господииу Миип- 
стру ?гије nosiraro састоји се у овоме; 1930 годиие, 
колико се сећам, начелник Cjiesa драгачевског из- 
дао je HapeljeH^e свима апштинским судовима да у 
општинске буџете унесу извесие суме новаца за 
подизан>е теле(|)онс1<их линија. Ha осиову тога на- 
рећења све општшге уЈгеле су no 20—30.000 динара 
у сврху подизапЈа телефонскнх липнја v Срезу 
драгачевском. Taj повац je прнкл.учеп, често пута 
'екзекутивиим путсм, продајућп поједипцима и ба- 
КЈ)аче, у износу од иеких 200—250 хнл>ада дгагара 
и, колико je меки позиато, сада се налази na при- 
плоду у Хипотекариој банци. Moj срез има петнаест 
опшгииа. Ие само да je срез брдски него су неке 
'лпптине веома удал^епе од среза, иекс чак и no 40 
до 50 км. Стога je потрсбно да се тај телефопски 
саобраћај успостави. Сем тога у смислу паређења 
начелника Среза драгачевског општине cv пасскле 
и навукле потреба« број бандера n те бапдере дап 
.tanac стоје сложеие n пропадају. 

' Moj говор се садржи из овога: Да ми господнп 
Министар одговорп да ли je вољан да предузме no- 
ГребКе мере за изградњу пормалиог колосека од 
Крушевца до Чачка или бар од Краљева до Чачка. 

AKO TO «е би могло бити у овој годинн, јер мо- 
же бити ниу уиете потребне суме у овај буџет, да 
ли iie бити господпп Мииистар вол^ан да бар у иду- 
hoj години упесе у буџет потребпе суме за пзград- 
н.у кормалиог колосека од Крушевца до Чачка или 
бар од Крал.ева"до Чачка? 

Да ли je г. Мшшстар волЈап да нам да као своју 
помоћ TCVietjiotrcKe ашарате за подизање телефоп- 
ских лииија, a друго ће бити све паше, земл.апп ра- 
дови, бамдвре и све друго само да нам да потребан 
број  апарата? • 

Имајуђи у свему повереи.а у рад господипа 
Министра 'Саобраћаја, изјавл.ујем да hy гласати за 
иредложени буџет. (Одобравач.е). 

Потпретседпик др. Коста IIonoBHh; Има реч 
иа[)одпи   послаиик г. Мил.ан РадбњиИ 

Л1ил.ан Радоњић: Господо пародпп послаип- 
ци, прошле годнне, прплнком специјалпог nperjie- 
са буиета Министарства cao6paiiaja, ja сам ca овога 
места цис|)арски и тачно нзпео, колико je паша др- 
жава од Уједињења na до опда саградила и дала 
у изградшу пових жељезпичких пруга, као и коли- 
ко je за  ту изградњу апгажовапо n утрошепо ка- 

питала. 
TOM приликом опширпо сам говорио o јадраи- 

'Окој прузи, o Блеровом зајму који je био памењен 
за ту пругу, o закопу који je специјалпо донешеп 
за ту пругу. Говорио сам и o Лнмској и Бплећској 
прузи, те и o CBiiM опим прелради.а.ма које су бнлс 
довршепе за ове две пруге и за ове пруге у Фнпаи- 
сијском закону за 1928-29 годипу биле су унете за- 
кокске одредбе односно тим фипансијским зако- 
пом оне су и oaaKOiiiene. Како сам чуо, господо, 
ове су пруге биле унесене и у приоритстии програм 
за израду пашпх жел.езнпца; алп доцпнје као што 
смо видели добиле су приоритет друге пруге. Иећу 
да кажем да ни ове пруге нису важпе, нема.м иишта 
противу тога да се гради где се год може, јер je за 
државу важмо и корисно градитн желЈезнице, где 
год je то могуће. Али hy смело да утврдим да су 
ове пруге o којима сам сада говорно врло важне ие 
само са гледишта и иптереса мога i<pa,|a, него и са 
гледиппа великих државних и мационалпих инге- 
реса. Ja ■сам у отме моје и овлашће^г од својих друго- 
ва у прошлој годпчи са lOBora места најозГшл.миј:' 
упозорно г. Мипнстра cao6paIiaja на ово nnraibe и 
очекивао сам од ibera г1овоЛ)аи одровор, алн га mi- 
сам добио. Даиас понова молим госпдина Мннстра 
саобраћаја и тражнм од љега да ми у Скупштнми 
јавио одговорн na ово: Да лн су пруге o којпма 
говорим упссеше у приоритетни програм за изград- 
њу; н аио, када су и зашто избзчене из приорктета, 
и какви су велики државин интереси били да се 
овим пругама, o којима je баш сада дискугија у 
Скупштиии дадие приоритет пред пругама које сам 
ja цитирао? O овоме само толико. 
A сада нека ми буде дозвпл.еио да кажем нвколико 
печи o пптапЈу које je сада пред нама на дневном 
реду. 

Г. Апдра Стаиић у своме говору оптул<ио je г. 
Мшгнстра саобраћаја да je овај при закл>уче1ћу о- 
вих угпвора o ИЗградњИ жел>езничких npvra., оште- 
тно државу за око 800 милиоиа дииара. Ова Ч)егова 
оптужба лије остала локалнзовапа у овоме дому, 
већ се једчом филском брзином пронела ne само no 
нашој земл>п пего и ван гранпце наше земље. 

Г. Мипистар саобраћаја дао je јуче одбрану na 
ту оптужбу, na сад, господо, има да сачекамо реч г. 
Лпдре Стапића. Мислим да у том питању треба би- 
ти објективан, не треба иматп симпатије пи лево 
пи деспо, већ no onoj пародпој: Hn no бабу im rib 
стрчсвима, већ no правди Бога истинога. (Узоици: 
Тако je!) Тако да се поставп свако na своје место. 
AKO je Мнпистар саобраћаја оштстпо земл.у за то- 
лпку суму, има, господо, да одговара. Не би бнло 
добро лепо ни за зсмл>у mi за овај дом ни за Кра- 
л>евску владу да га ш^моиђе казпа, a ако ftnje, то 
hie битн лепо опет за п>ега, за зеил>у и за овај дом. 
(Одобравап>е). 

Зато, завршујући овај говор, кажсм да сачека- 
мо реч г. Апдрс СтапиИа, na оила да доиесемо од- 
луку, алп такву одлуку, господо пародпи послапи- 
ци, да кико ne може пзбећн казпу, ако je крив. 
(Узвпци: Тако je!) и да ne може бпти кажљеп, ако 
je прав. (Пл.ескаље   одобрапап.е). 

Потпрстседппк др. Коста norioBHli; Има реч 
најзодни послапик г. др. Живап Лукић. 

Др. Жнван Лукнћ: Господо пародпп послапч- 
ци, iioniTO пема оиде г. Министра саобраћаја да n>e- 
му ставнм na душу, опда вас пз већипе молнм, KO- 
JU here да изгласате n овај његов буџет, да му са- 
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општите ову моју молбу, a верујем да here и ви 
ово прихпатити, a то je да се v жељезничкој та- 
рифи измени одредба, no којо.ј се за преиоз мртвих 
војника, умрлих у сталном кадру, наплаћује под- 
воз. Наши млади^и из Шумадије служе стални 
кадар у Хрватској n Словенији, п обрнуто из гих 
крајева служе у Лужпој Србиди и Тумадији, na 
како се дога^а да неки младИћ у кадру умре, то 
родитељи желе обично да га сахране код куће. 
Али у томе случају пренос жел.езпицом кошта око 
2.500 до 3.000 динара. Држнм да треба да буде пра- 
вичности, na кад држава узме родитељима здравог 
Млддића, a деси се necpeha да он умре, право je да 
вратп мртвог родителЈИма. (Одобравање). Зато je 
потребпо да се изменп у том погледу жељезђМчка 
тарифа и да се умрЛи нојппцп бесплатпо превозе 
Kvlin, пошто то nuje ратно стање, кад се гине у ве- 
ликом броју и онда се ne стигде да се препссу већ 
сахрањују где н погипу; али ово су pehn случајо- 
ви и кад се то већ деси онда држава треба да под- 
nece н raj издатак. (Одобравање. — Хиџн Тодоп 
MiiMiiTpiijennh упада). Данас je Хаџија две и три 
хил.аде динара n за имућног граНанина велика су- 
ма. Зато фажпм за све грађане. 

Господо, ja ne могу да гласам за овај буџст 
Министра саобраћаја и хоћу пеколпко ствари да 
папомепем. 
Прво, Министар саобраћаја je водио врло р1)аву 

политику према пашпм осталнм подвозппм срет- 
ствима у земљи, парочпто према аутобуским nue- 
дузећкма. Има липија где нема жељезничкога са- 
обраћаја, a on je допео такве одредбе које пове- 
ћавају разне дажбине и тиме такорећи опемогу- 
Inio ова аутобуска npe/iy3elia. Према аутобускпм 
предузећима и осталим подвозним соетотвима no- 
ступа се као ono кад два конкурента у чаршији не 
могу да се гледају na једап другога гопи све доп- 
де док једап другога ne уништи. Држава ne може 
да иде тако до истребл.ења n ne сме овако да по- 
ступа, јер ona тиме штетп и државне иптересе, a и 
name прпвредппке, који се баве овпм пословпма, a 
KOJU су нам корисни, jep смо мп сви осетили бла- 
годат таквнх подвозпих сретстава. 

Друго, Минстарство саобраћаја у ово тако те- 
шко екопомско доба сталпо диже цепе возпих Ka- 
para na жељезници. Ja iiy узети за пјзимер мој 
срез и липију која води од Велике Плапе до Бео- 
града. За ту дужину пекад се наплаћивало 34 дн- 
нара, a то je бпло опда у ono доба, кад ie народ 
имао много више прихода и боЛ)е стајао пего да- 
нас, a данас се ona паплаћује 42 динара, што чппи 
отприлике 100 krp. кукуруза. Господо, мн na овај 
пачип уместо да имамо више прихода на жел.ез- 
пици, нмаћемо мање, jep овако he свет мање да 
путује. Ta иста карта пре рата je коштала 3 дппа- 
ра, кад je за 10 дипара било 100 клгр. кукуруза и 
тако je сељак за 100 кгр. кукуруза 3 пута могао 
да дође од В. Плапе до Београда и још да му ne- 
iino остане, док дапас мон<е да иде само једанпут, 
За то, господо, морамо да се запитамо, да ли je 
добро да се овако води nama сарбраћајна поли- 
тика. 

Господо народни послапици, ви сте сви доби- 
ли пословпи извештај Поттапске штедиопице из 
1933 г. Погледајте га само, na ћете впдети да тамо 
има једна ставка, где се каже чиста добит v 1% да- 
је се као награда члановима падзорпога већа, a ona 
износи 513.000 дппара. Има (i члапова падзорпога 

већа који имају да поделе ту суму тако да свакн 
има да прими од прнлпке no 85.000 днпара.  Овн 
члаповн од сваке седнице имали су још 300 динарп 
хонорара, a ово им je, господо, додатак па крају 
године. Кажите ви пз већине, да ли ie то много да 
се за наджиравање плати толико. Па ми смо мо- 
гли да на1)емо много људи за наджиравање и ве- 
рујем да би сваки од њих тај nocao за мпого ма- 
њу суму радио. Кад се узме уз то још у обзир n 
та околпост да су свн члапови    тога    падзорнога 
већа и државпи чиновници имамо ту два помоКии- 
ка министра n друге високе чиновнике, који саи 
пмају плате, којима теку годипе службе за пеизп- 
ју, опда мислим да je у ово време,    кад вп имате 
преко 5000 младића са дипломом, који очекују је- 
дну службицу од 1000 идпара — мпого и премно- 
го да се толико даје тим људИма. Како ja онда мо- 
гу да гласам за буџет Мппистра саобраћај?  (Жа- 
гор). Ja hy гласатп против, a ви  гласајте за. 

Господо, још једпу ствар, желим да изиесем, 
искоришћујућу ову прилику кад смо на окупу, jep 
знам да се обично после изгласавања буџета, скуп- 
штипске седпице одложе, na се можда нећемо вп- 
дети до јесепи, a можда ћемо ићи n na нове избо- 
ре, na се уопште пећемо впдетп. 

Господо, једап великп број говорника из ваш? 
већипе сталпо je пстицао у буџетској дебати, ла 
се ми Југословепска пародпа странка и ви југосло- 
вепска национална странка ne разликујемо ни no 
чему. Кажу: ми смо једпо исто, a мп се опет стал- 
но бранимо од вас и морамо да доказујемо да ни- 
смо једпо исто. Ни мало ми не личимо на вас, ни 
ви na nac, и чуди ме, зашто вас 285 пз веКине >:о- 
ћете no сваку цену да личите na nac. (Смех и весе- 
лост у дворапп — Милош ДраговиИ упада у реч). 

Потпрстседиик др. Коста ПоповиИ: Господине 
Драговићу, будпте мпрпи, опомињем вас na ред. 

Живан Лукић (наставља): Господо, прво смо 
ми прнјавнли нашу странку под имепом Југосло- 
венска народна странка a вп кад сте видели да  je 
то име приступачпо пароду, да народ то нме KOIIL-, 
опда сте na вашем копгресу, после пеколико Mece- 
nu промепили старо име n назвали се југословеп- 
ска национална странка,    a то je у најмању руку 
пелојалпа конкурепцпја. (Смех и веселост. —■ Дра- 
nuua Cranojemili: Ама какве везе нма то са   сао- 
браћајем?) Mu смо паше нме „пародпа"' узели пз 
пашег језика, a ви сте превели na пемачки. фран- 
цуски илп  латински,    jep то    „иацпопалпа"   није 
српско-хрватска   пего je страпа реч.   Узмите сад, 
као што се често ради у пашој штампи да се то 
скрати ca J. H. C. опда се ne зна, дали ie то југо- 
словенска пародпа  странка,  или  je југословенска 
национална странка, a ja кажем да ми ne желимо да 
се помешамо са вама. Ето зашто ми то хоћемо ra 
овога места да по^вучемо    и стално то говоримо 
(Хаџи-Тодор ДимитријсвпИ упада).  Свакој   би   тп 
влади гласао поверење   ма ко кад бн ie састави;). 
Ти cn уз сваку владу. Кажем, прво сте ту ударилн 
да направите пометњу око имепа. 

Потпрстседпик др. Коста Поповић: To пема 
пикакве везе с MmincTaiicTBOM саобраћаја, то je чи- 
сто политичка ствар. 

Др. Жнван Лукић (пастанл.а): Па и буџет je 
политнчки закон ,,nap екселапс". 

AKO нећемо владу и владипу већипу да лупамо 
na буџету, опда када ћемо? (Смсх). 

Потпретседпик др. Коста Поповић: У начелној 
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дебати  a никако у специЈалнод. 
Др. Живан Лукић (наставл.а): Стално сте гово- 

рили да смо ми одкомандовани у опозицнју, као 
да смо ми нека ваша удешена опозиција, a ви ру- 
ку на срце na кажите, да ли смо ми нека удешена 
опозицнја, кад ми гласамо против свију ваитх 
предлога и ono што смо вам ми у току днскусије 
казали, то вам нико ни.је у животу казао. 

Ви и нисте странка. Ви сте остали v старим и- 
дејама и старим странкама. Ви сте дедно акцио- 
нарско друштво, у коме су радикали главни акцио- 
нари. To најбоље сведочи, што су сви банови ра- 
дикали, a нема ни једног демократе на положају 
Баиа. Кажите ми ви који ннсте раднкалн, како глс- 
дате na то што немате im једног Бана којп je до- 
иократа? 

Погпрстседпик др. Коста rioiioBHli; Господиие 
послаЈНИче, оно je ресор Министарства саобраћаја. 
To  нема   везе са Мипистарством саобраћаја. 

Др. Живан JIyKHli (паставлЈа). Па и мнинсгар 
саобраћаја je из ваше странке. Ja вам говорим 
истину. И немојте да се секирате. Ми и ио томе ни- 
смо једно, што смо ми у нашој странци заиста хо- 
иогоне.   Ми c.Mfi ематцнповаии од старнх страпака 
a ви иисте. 

Ми тражимо затнм да се сви екомомски пробле- 
ми реше како je правично. Ми тражимо закои o ра- 
здужс'п3у земљорадаика, да се то питање једном 
ишсвидира, a ви сваке годиие доносите no један 
пар&граф. Где вам je тај пројекат који сте спреми- 
гги? Зашто се не доноси закон o заштити трговаца и 
занатлија, него сте пустли да ти људи аду у про- 
сјаке? (Душан ЖивоЈиновић: To je дсмагогија!) 
Овб je истипа, Душане. Зашто гласате стално no- 
se терете. 

Потпрстссдчик др. Коста Попови11: Господипе 
послаииче, то mije ресор Мипнстарства саобраћаја. 
Закон o заштити земл»оргадника нема шжакве везе 
са тим  ресором. 

Др. Живан Лукнћ (паставл.а): Ви сталпо гла- 
сате нове терете. Пре неколико дана изгласали сте 
410 милиона дипара да платп чаршпја, a од куда ће 
то људи да плате? Tu, Душапе, m cn бар човек из 
парода и ти трптп егзекугоре да вршл>ају у твоме 
спезу Још од Карађорђа од npe 130 год.. од како 
постоји ова земл.а, пикада се егзекуцијом nnje 
скупљала пореза, na je парод плаћао порезу, али се 
оада поступа као што се никада нпје поступало, a 
ви, пладпиа Bcliima, све то гледате и ћутите. И no 
IOMC ja мажем да мп писмо једно исто са вама. Mu 
гражимо да се смап.е све дажбпне, и оборе цене 
свих моиополскпх артпкала. Пошто вам je дуваи, 
пошто вам je rac, пошто вам je со, и осталц арта- 
кли? Ви знаге да народ ne може то да плага. На- 
род шверцује дуван зато што нема да платн ополи- 
ко колико монопол тражи. Казали смо да треба о- 
исивети привреду и пустиги новац у -саобраћај. Mu 
смо тражили: да се види, ко ima у овој земл>и no- 
uma. Новаца нема, a ви дајете оволике таптијеме. 
Ja сам малопре пзпео, колика се тантијема даје у 
Поштанској штедионицп, a слично je и у Хипоте- 
карној банци, и v Аграрпој банци, и т. д. a међутим, 
узимате и последљу пару од сељака, трговаца и од 
зааатлија и уопште од ггословног света. Једнима да- 
јете толико да he већ да пукшу од снлних прнхода, 
a други нема ни хлеба да једе. Дакле, видите кс- 
лико" се  разликујемо. 

Ми смо за слободу штампе. Mu кажемо ne мо- 

же да се пише o Њ. В. Крал>у) Његовоме Дому o 
државнрм n пародпом јединству и o приватним 
породичним односима наших грађана, иначе нс- 
ка се пише o послапнцима, o сепаторпма o Мини- 
стрима и o чиновницима. — Зашто да се ne пише? 
Mn хоћемо да говорпмо o корупцији, a ви ne даге 
да се o томе nnnie. Mn хоћемр закон o кррупцији; 
a mi изјјављујете да га т^акође хоК^тс, али го није 
нстина, јер да га и ви хоћете, on би до сада ono 
изгласап. Дајте закоп o слободној штампп да бп 
се пронашли сви onu које треба гоппги, Због ко- 
рупције, Г. Претседник Владе изјављује да ne мо- 
же штампа да буде слободпл, јер je no у ипгересу 
земл>е. Вели да се боји нпострапстиа. Uha имамр 
да се бојимо иностранства? Шта фали Французи- 
ма који су открили аферу Ставипскога? Свака зем- 
л^а може да има и пеисправппх л>уди, то опда не 
зпачп да цела земља nnje добра. Иска се изнесу 
све афере na тапет да видимо ima ко ради, јер 
овако, док штампа ћути, ми не можемо зпати шта 
се ради. 

Па онда ми смо, господо, за та.јно гласање, a 
ви сте за јавпо. 

Ileliv за сад пншта више да вам кажем, изнео 
сам само ово неколико стварп из којнх се jacno ви- 
ди да ми писмо једно и да ne личимо једно na 
друго. Гласаћу против. (ОдобраБањв и пљг&скање 
na левици). 

Потпрстседпик др, Коста Поповић.' Има реч 
г, др. Апте Куптарп1|. 

Dr, Aii(e Kuntarić: Ja bi bio slobodan, pre nego 
šlo predem na raspravu o budžetu Ministarstva sao- 
braćaja, da učinim samo jednu konstataciju. Mi čla- 
novi Finansijskog odbora mnogo smo se bavili pita- 
njem nagrada koje primaju ne samo državni služ- 
benici kod državnih preduzeća, ue^o uopšte i o pita- 
nju nagrada koje imaju članovi i upravnog i nadzor 
nbg veća kod državnih preduzeća. 1 naš rad u tome 
pravcu imao je ovoga puta jedan pozitivan uspeh, 
jer smo mi u § 48 Finansijskog zakonć) dali Kraljev- 
skoj vladi ovlašćenje ne samo da sni/.i te nagrade 
članovima upravnog i nadzornog veća kod državnih 
privrednih preduzeć;.', nego da u tome pravcu učini 
i dalje uštede. I ja sam smatrao da je potrebno da 
učinim ovu konstataciju, da ne bi izgledalo da ove 
uštede koje mislimo na taj naćin postići, da one po- 
tiču iz redova naših dfUgova iz opozicije jer je ovo 
rešeno u Finansijskoin odboru i onako kako je to 
Kraljevska vlada predložila u amsiidmanu § 48 Finan- 
sijskog zakona, a mi sa izvesnim promenama pri- 
hvatili. 

Ja bi bio dužan da kažem još nekoliko reči o 
budžetu Ministarstva saobraćaja, međutim, radi krat- 
koće vremena ja ću se osvrnuti samo na pitanje na- 
Segia pomorstva. 

Posledice teške ekonomske krize možda su naj- 
jače pogodile naše pomorstvo. U našoj mladoj dr- 
žavi pomorstvo se počelo povoljno razvijati u glav- 
nom snagama privatne inicijative i privatnoga kapi- 
tala, i ako su tom razvitku stajale na putu zapreke, 
koje su ležale izvan njegove snage. Suviše bi me da- 
leko odvelo, kada bih prikazao teškoće sa kojima se 
naše pomorstvo moralo boriti, ali unatoč svih Uh 
teškoća, ono je do pred samu krizu pokazivalo stalan 
napredak i povoljne rezultate. Slom svetske trgovine, 
autarhične mere pojedinih država Crgovinsko-politička 
ograničenja  pogodile  su  teško  naše  pomorstvo.  Te 



602 XXIX REDOVNI SASTANAK     • 8 MARTA 1934. 

snage, koje leže u općim ekonomskim posledicama 
mi ne možemo sami da uklonimo i moramo čekati 
poboljšanje međunarodnih trgovinskih odnosa, čijem 
sređenju mi doprinosimo naše žrtve. No one teškoće 
koje leže u našoj snazi, trebamo racionalno uklanjati 
i pripravljati potrebne pretpostavke za razvitak našeg 
pomorstva za ono vreme kada opet nastane gospo- 
darski i trgovinski polet, u koji verujemo. Za to ću 
nekoliko reči reći o organizaciji naše pomorske 
uprave. 

Mnogo se u našoj štampi piše i u javnosti, naro- 
čito u privrednim krugovima govori, kako bi tre- 
balo organizovati pomorsku upravu i koje bi funkcije 
ona trebala da vrši. Da to pitanje možemo ispravne 
da ocenimo, potrebno je malo dublje zaci u istoriju 
našeg pomorstva, naročito pomorskog zakonodavstva 
Ono je zastarelo i ne odgovara više onim zalitevlma 
kje danas na nj postavljaju složen ekonomski život i 
potrebe države i privrede. Stvaranjem Jugoslavije tre- 
balo je rešiti jedan nov problem, jer su austro-ugaiske 
vlasti i zakonodavnim i administrativnim putem štitile 
interese svoje trgovinske politike, pogodujući na- 
ročito svojim specijalno austrijskim ili mađarskim 
interesima, prvi pomažući Trst a drugi Rijeku. Zatd 
je i cijela pomorska uprava biv.še Austro-Ugarske bila 
tako organizovana da je bila potpuno ovisna i nodre- 
dena ovim pomorskim centrima, t. j. Trstu i Rijeci, 

Jasno je, da danas u Jugoslaviji koja leži svojim 
ogromnim delom na Jadranu, treba reorganizovati 
pomorstvo i pomorsku upravu tako da ona služi spe- 
cijalno našim jugoslovenskim interesima. Za jačanje 
našeg nacionalnog integriteta i naše nacionalne snas/c 
valia voditi zdravu i smišljenu pomorsku politiku, a zn 
nodizaje ekonomske snage naše zemlje i naroda ja- 
čati našu tnrovačku mornaricu. 

Da vidimo kako se kod nas vodi pomorska ooli- 
tika. Ona je koncentrirana kod brodarskosr odelenja 
Ministarstva saobraćaja. 1919 godine oreanizovana 
ie pomorska uprava u Bakru, 1921 u Splitu, a ured' 
bom od 1927 godine kumulirana je sa unravom riječ- 
nog saobraćaja. Budžet Ministarstva saobraćaja dr.ie 
vernu sliku, kako je to rdelenje zanemareno i kako je 
slabo dotirano. I u pogledu ličnih, a pogotovu mate- 
rijalnih izdataka, ono pokazuje bednu sliku našesr po- 
morstva. Ja ne mogu ovde to staviti u greh Ministru 
saobraćaja, jer je to stanje jednako od našeg Ujedi- 
njenja i nikada nije bilo dovoljno smisla ni volje da 
pomorstvo u Jugoslaviji zaslužuje sa-ina drugu paž- 
nju i da su vitalni interesi naše zemlje baš na moru, 
m našem Jadranu, te velika budućnost naše Juerosla- 
vije u mnogome ovisi o sigurnosti naše obale i jakosti 
pomorske trgovine. 1 akn su interesi pomorstva usko 
vezani sa celokupnom našom privredom, ipak ta so- 
lidarnost interesa pomorstva i privrede nije dovoljno 
uvažavana. Nema dvojbe da bi jedino i ispravno re- 
šenje bilo da se pomorski resor učini samostalnim 
ili, ako to već nije moguće, da se dodeli Ministarstvu 
trgovine, i industrije. 

Da je to stanovište ispravno, potvrđuju i naše 
privredne institucije koje su opetovano naglašavale 
da ni jedna privredna grana narodnog gospodarstva 
nema tako uskih i neposrednih veza sa trgovinskom 
politikom jedne zemlje, kao pomorstvo, i da je malo 
koja grana državne administracije koja bi mogla da 
delotvornne utiče na cpštu našu privredu, nego što 
bi to mogla pomorska uprava, kad bi bila organizo- 
vana onako kako to traže interesi naše unutarnje i 
vanjske trgovine 

Nema dvojbe da trgovina posreduje promet ljudi 
i proizvoda, a trgovinska politika reguliše odnose 
kako spoljne tako i unutarnje politike, a pomorstvo 
i pomorski saobraćaj je jedan od najvažnijih njenih 
instrumenata. S tih ie razloga jasno da pomorstvo 
treba da se odcepi od Ministarstva saobraćaja i pri- 
ključi Ministarstvu trgovine i industrije. 

Sad ću sa nekoliko reči da dotaknem pitanje naše 
pomorske administracije. 

I ako su naši temeljni zakoni.stalno naglašavali 
potrebu da se pomorstvu i pomorskom ribarstvu po- 
svećuje naročita pažnja, ipak se do sada nije učinilo 
ništa, ili bar vrlo malo. Ja ću s toga biti slobodan da 
samo sa nekoliko reči prikazem one organizatorne 
zakone i uredbe na kolima danas počiva naša pomor- 
ska uprava i koji su njihovi nedostatci. 

Uredba o organizaciji pomorske uprave od 18-1Х 
1919 predviđa samostalno pomorsko odelenje  u  Mi- 
nistarstvu saobraćaja, te sadrži kompetencije pomor- 
ske uprave koja je tada bila u Bakru. Tu naročito do- 
laze  odredbe brodarske,  trgovačke,  ribarske  i  higi- 
jenske. Odredbe socijalnog karaktera za naše pomor 
ce nisu nikada donošene. No jedna je vrlo važna od- 
redba u toj Uredbi koja određuje da u svim važnijim 
pomorsko - trgovačkim    pitanjima    treba    pomorska 
oblast saslušati mišljenje trgovačko-pomorskog vije- 
ća. No to se vijeće nikad nije sastajalo. To trgovačko- 
pomorsko vijeće trebalo je da vrši vrlo važnu funkciju 
u pitanjima pomorsko-trgovačkim, jer je garantovalo 
potrebnu  saradnju   trgovinsko-pomorskih   zaintereso- 
vanih faktora i uistinu velika je šteta, što nije stUDUo 
u život, iako je konstituisano posebnom Ministarskim 
naredbom  — Uredbom od 16 VI 1921 godine i kasni- 
jom od  1927 godine, donesenom na temelju čl.   133 
Finansijskog zakona od 1926/27, naša pomorska uora 
vn dobila je svoju današnju formu. Osnovana   ie  di- 
rekcija pomorskog saobraćaja sa sjedištem u Splim, 
a u Ministarstvu saobraćaja brodarsko odeljenje.  ži- 
vot je pokazao da obe ove uredbe koje predviđaju 
dosta  širok   djelokrug   direkcije  pomorskog   saohr'- 
ćaja, nisu mogle ništa doprineti stvarnom i racional- 
nom poboljšanju pomorske uprave.   Jedna nedoelcd- 
па administrativna hierarhija, jedan kružni put od ne- 
kih 5 instancija potpuno su birokratizirali  našu  po- 
morsku upravu. Kada  tome  još dodam, dn. sama  .h- 
rekciia pomorskog saobraćaja u Splitu nema dovolj- 
no  razumevanja,  za   potrebe  našeg  pomorstva   izvan 
Primorske banovine, onda ie potpuno opravdano, da 
sa tih strana čujemo jednoglasno zahtjev za reorgani- 
zaciju pomorske uprave. Da li je ta pomorska uprava 
bilo što donela za izgradnju našeg pomorskog zako- 
nodavstva i pomorske uprave? To prezati snage jedne 
birokralizovane   uprave   koja je  daleko od  dnevnih 
upravo životnih potreba našeg pomorstva, eksploali- 
sanja   mora,   morskog   ribarstva   i pomorskog   sao- 
braćaja. 

Ovako provedena uprava doživela je potpuni 
sloiu. Zato treba hitno provesti reorganizaciju pomor- 
ske uprave na bazi široke dekoncentracije. Treba uklo- 
niti sva ona rešen ja i mere, koje je donelo austro- 
mađarsko zakonodavstvo i organizovati upravu po 
potrebama naše zemlje, prilagodavati tu upravu spe- 
cifičnim interesima pojedinih primorskih krajeva, a 
imajući za podlogu podjeljenje obale po banovinama, 
t j. Savsku, Primorsku i Zetsku. Ovako provedenom 
dekoncentracijom pomorske uprave oživelo bi ne sa- 
mo naše pomorstvo, već i sve privredne grane koje su 
s njime u vezi. 
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Prednosti ovakve dekoncentracije pomorske u- 
prave a uz podjedno provođenje pripojenja pomor- 
stva Ministarstvu trgovine, očitovale bi se u mnogo- 
cemu. Nestalo bi brojnih sukoba kompetencije uprave 
koji dnevno izbijaju s jedne strane između Ministar- 
stva saobraćaja i Ministarstva poljoprivrede odnosno 
banskih uprava, uprava bi bila racionalnija i jeftinija 
te elastičnija, lagano prilagođujući se specifičnim po- 
trebama primorskoga stanovništva odnosno banovine, 
te bi konačno nestalo onog neopravdanog privilegi- 
sanog- položaja jedne banovine prema ostalim. Svaka 
od navedenih banovina rejjulisala bi i odnose pomor- 
stva kao i ostalih privrednih grana u okviru opće po- 
morske i državne politike dirigovane državnom cen- 
tralnom upravom. — To provedenje dekoncentracije 
cijelog- pomorskog administrativnog sistema po bano- 
vinama тод-Io bi se provesti, ili na taj način, da se 
poslovi pomorstva i pomorske uprave dodijele od- 
nosnim primorskim banovinama ili da se stvore tri 
pomorska inspektorata. O detaljima ove dekoncene- 
tracije pomorske uprave ne bih hteo da govorim, jer 
to spada već u specijalnu debatu, ali držim da je po- 
trebno, da se jednom čuju i sa ovog mesta teškoće sa 
kojima' se naše pomorstvo bori i da su potrebne hitne 
mere. da se uklone .   ,    , .   , 

Resumirajući ove navode, trebalo bi:  1 — da se 
pomorstvo   prenese  u   nadležnost Ministarstvu  trgo- 
vjne.   2       da se  provede dekoncentracija pomorske 
administracije  po banovinama stvarajući  tri  primor- 
ska inspektorata. 

Uz ove administrativne probleme valja imati U 
vidu one materijalne prirode, stanje naših luka je 
očajno. Treba se bezuvjetno starati, da se naše luke, 
koje su građene sa mnotro razumevanja održe barem 
u uporabivom stanju. Našoj pomorskoj službi da se 
obezbede potrebna srestva, da se pomorska saobraćaj- 
na služba nesmetano razvije i vrši. Ja ću biti slobodan 
da kažem još samo nekoliko reći o našoj trgovačkoj 
mornarici. Dok kod suvremenih saobraćajnih srestava 
važi načelo državnog sistema, država nastupa sama 
kao poduzetnik, plovidba po moru prepuštena je slo- 
bodnom privatnom cksploatisanju. Država nema ni jed 
ne svoje lađe, već su sva pomorska saobraćajna sre- 
stva u rukama privatne inicijative. — Privatna paro- 
brodarska preduzeća, vršeći javnopravnu saobraćajnu 
službu, primaju temeljem posebnih mrovora nagrade 
za ovu službu. Nažalost naše finansijske prilike ne 
dozvoljavaju ni dovoljno ni redovno honorisanje ove 
služhe.tako, da su potovo sva naša parobrodarska 
društva u teškim prilikama. Ne upuštajući se u detalj- 
nu neonu svih ovih problema naglašujom, da treba 
preduzeti sve one legislativne теге, koje će nam o.no- 
eućiti vodenje zdrave tnrovinsko-pomorske politike 
Treba posvetiti ne samo pažnju redovitom funkcioni- 
sanfu obalne plovidbe, već naročito i one velike oke- 
anske plovidbe, gdie nas strahovito tuče-konkurenci ja 
tuđih zastavai. pa da barem održimo stečene pozicije 
na međunarodnom tržištu. 

Naše ribarstvo je iedna vrlo važna grana naše 
nacionalne privrede. -Vrednost ribarskih produkata 
iznosi cirka 50 miliona. ali je vrednost ribarstva kao 
privredne ЕГгапе Mm važnija; Sto ono prehranjuje pri- 
morsko stanovništvo i vrelo je privrede velikog broja 
primorskocr stanovništva. Mi primorci tražimo da se 
donese ribarsko zakonodavstvo da bi se definitivno 
reeulisali ribarski odnosi i ribarsko socijalno osigura- 
nje. Naš ribar nema nikakove zaštite i prepušten je 
sam sebi. 

Ogromna važnost ovih problema iziskuje da im 
se posveti i potrebna pažnja. Samo najvećim napori- 
ma i žrtvama može pomorstvo naše mlade države da 
održi konkurenciju stranih zastava, samo našom ne- 
slomljivom voljom i radom možemo očuvati naš ju- 
goslovenski Jadran a samo smišljenom i odlučnom 
pomorskom politikom načiniti Jugoslaviju pomor- 
skom državom. 

U punom poverenju, da g. Ministar saobraćaja 
ima jednako smisla kako za naš suvozemni saobraćaj 
tako i za naše pomorstvo, glasaču za ovaj budžet. 
(Živo odobravanje i pljeskanje). 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Ima reč g. dr. 
Stjepan F.ačić. 

Dr. Stjepan Bačić: U centru interesovanja i pažnje 
ovoga Doma, ovih dana je bezuvjetno afera koja je 
izbila povodom govora našeg poslaničkog druga 
A.ndre Stanica koja se tiče zaključenja ugovora glede 
građenja pruga sa nekim stranim firmama, a koje je 
zaključio sadašnji Ministar saobraćaja g. Lazar Ra- 
divojević. 

Ja, gospodo, nisam stručnjak u tim matematičkim 
i tehničkim stvarima da bih mogao stvoriti ovako na- 
prečac jedan objektivan sud, ko od te gospode ima 
pravo. Ali kao pravnik ja mogu reći, a to se рока/.Чо 
i kod afere našeg poslaničkog druga g. Huseina Koli- 
ca, da je naša zakonodavna tehnika nedovoljna i da 
ovaj Dom snosi odgovornost za stvari, za koje on ne 
bi trebao da snosi. On snaša doduše zakonodavnu оЛ- 
govorriost, ali moralna odgovornost leži iza njega. 
Moralnu odgovornost ne može da snaša, jer Finaiv j- 
ski odbor ne dolazi u priliku da se uputi potpuno tačno 
u motive koji su prethodili izvesnim finansijskhn 
amandmanima i zakonima. 

Ja sam već pre, govoreći o aferi Husejina Kadića, 
upozorio kako je nemoguće da Narodna skupština 
bude tačno obaveštena, a po gotovu Finansijski odb^'-, 
koji pretresa budžet koji ima preko 2.000 stranica za 
tako kratko vreme, i gde, na kraju, dolaze finansijske 
odredbe, kako se tu jednim nizom raznoraznih reše- 
nja i uredaba Ministarskog saveta sve to uzakonjuje, 
a kako mi nismo imali prilike da vidimo. Sta je U tim 
Ugovorima i u tim rešenjima. 

Slčno je bilo i sa ozakonjenjem ovih ucovora. 
sklopljenim po Ministarstvu saobraćaja sa ovim stra- 
nim firmama. S toga ja odbijam tvrđenje g. Ministra 
saobraćaja da je ova Skupština modalno angažovana 
za ove ugovore. Ona jeste zakonski vezana, ali moral" 
na odgovornost leži na onima, koji su bili upućeni, 
i koji su imali prilike, ako su videti važnost izvesmfi 
ozakonjenja, da pretresu i specijalne uzroke i da i 
Finansijskom odboru i Narodnoj skupštini daju oua- 
VĆštenja, da se takve stvari bolje pretresu. 

Kao laik naravno u tehničkom posrledu ne bih 
mogao stvoriti pravu sliku. Ali jedno stoji da je čud- 
na činjenica da su u tim mrovorima upleteni onf isti 
ljudi, ona ista lica. koja su upletena u velikoj fran- 
cuskoi aferi Staviskog. Gospodin Ministar saobraćala 
pravda se i brani time da one oročene, koje su te 
firme davale po tim ugovorima nisu skupe neeo nešto 
jeftinije 6d njegovih prethodnika. Ja bih svojim 
lavkim iskustvom n tome nop-ledu тбеар samo da se 
začudim, kako to da nije daleko jeftinija grada sada- 
njih nruera, kada je sve od onoga vremena daleko 
pojeftinilo. 

U doba inflaciie bila ie radna snaera, na koiu se 
ovde računaju najveći rashodi, bar za ."iO do 60% 
skuplja, a onda u ono doba i stručni inženjeri i strne- 



Г)04 XXIX REDOVNI SASTANAK   - 8 MARTA 1934. 

na lica bili su bar za 50% skuplji, pa onda, gospodo, 
dinar je imao daleko manju vrednost  u zemlji i na 
strani, i industrijski proizvodi koji su bili onda po- 
trebni, bili su takođe skuplji; i pruge sada ne bi mogle 
biti nikako skuplje nego jeftinije. A sada kad uočite 
razlike koje su bile u doba inflacije, kada je 100 di- 
nara bilo 60 i 70 franaka a danas kotira 10,11 dapače 
11,25, to je tako ogromna« razlika da me čude cifre 
da je onda kilometar pruge koštao 3 i po miliona a 
sada 3 miliona. Gospodo, ja vidim da je to ipak ne- 
srazmer na štetu sadašnjih ugovora. Ja znam da je to 
stvar stručnjaka i zato, gospodo, ne upuštajući se U 
rehničke stvari, jer zato nisam pozvan, ipak radi inte- 
resa zornije  i  radi umirenja javnosti nalazim da je 
potrebno da i g. Andra Stanič i g. Ministar saobraćaja, 
kao parlamentarni ljudi, koji oba pripadaju ovome 
Domu,  sporazumno  izberu   anketu  stručnjaka  ovo« 
Doma u koliko ih ima, i da 'a parlamentarna anketa 
pridruži sebi još stručnjaka koji će u miru izračunati 
i sve te stvari rasvetliti, kao i dati obaveštenja ovome 
Domu, kako bi ovaj Dom opet mogao povratiti pove* 
renje uznemirenoj javnosti, a dotle dok se na taj par- 
lamentarni način, ova stvar ne svrši ne može se ni ovaj 
Dom, ni ja, ni naša javnost smiriti i verovati bilo jod- 
nom bilo drugom, jer su to cifre. 

Gospodo, prolazeći dakle sa rezervom pored te 
afere, ja bih samo konstatovao jednu činjenicu da je 
u ovom Domu onda kada je govorio g. Andra Stanić 
bio silan aplauz, a i ondak kad je g. Ministar saobra- 
ćaja govorio, egromna je većina opet pljeskala. To 
dajo naslutiti da so i/.medu vas, a na račun državnih 
interesa vrše izvesna lična pogađanja, da su tu uplivi 
lični i stranački medu vama. A imao sam već prilike 
da vidim i naša javnost zna da se o takvim stvarima 
stvarao kompromis u više priliko i onaj ko je plaćao 
račun, bila je država i narodni interesi. Ja no znam, 
kako će se svršili vaši lični obračuni, da li ćete dati 
poverenje sadašnjem Ministru saobraćaja, ali ja vidim 
da sn po sredi izvesna pogađanja. 

Gospodo, prelazeći na kritiku samog Ministar- 
stva i njegovog rada, ja bih imao primetiti nešto što 
interesuje specijalno naše prečanske krajeve, a to je 
činjenica da se govori o radovima za koje se moglo 
predvideti da neće biti rentabilni, a da su se od godine 
u godinu kroz 14 godina odlagali oni radovi koji su 
preko potrebni i za našu narodnu odbranu i za našu 
trgovinsku politiku, koji bi radovi bezuvjetno bili 
rentabilni, a to je železnica Varaždin—Koprivnic;, to 
je i unska pruga za koju saznajemo sada iz ekspozea 
g. Ministra da nije rešeno kakva ćo trasa biti, da li 
severna ili južna. Ja sam sada čuo kako g. Ministar 
nije našao sredstava da prvenstveno gradi tu prugu 
koja bi bila rentabilna, koja bi bila bezuvjetno renta- 
bilna i ne bi opteretila budžet Ministarstva saobraćaja. 

Ja se čudim da do sada Ministarstvo saobraćaja i 
g. Ministar saobraćaja nije ništa uradio da se stane 
na put već jedanput stalnom zatrpavanju pruga i pre- 
kidanju saobraćaja na ličkoj pruzi. Svake zimo mi 
imamo kalamite na toj pruzi, a kako čujem od struč- 
njaka, ja nisam stručnjak, ali oni kažu da bi se malim 
utvrđivanjem moglo postići, da bi se osigurala pillga 
za nesmetani saobraćaj i time uklonile sve štete, koje 
naš saobraćaj i prestiž naših željeznica, trpi na toj 
pruzi. 

Gospodo, isto tako da spomenem jedno pitanje, 
koje pokreće godinama naš drug g. Šega, a to je pi- 
tanje izgradnje savskog nuMa, za koji bi se mo^la 
naći sredstva, kad su se našla za toliko druge radove. 

i za koje su se interesovale izvesne firme, i sramota 
je kad se vozimo tom prugom, da drhćemo, kad će se 
srušiti ceo most na Savi. (Glasovi: To je samo uobra- 
ženjei). Nije to uobraženje, ja sam razgovarao sa inžr 
njerima i razumljivo da je jedan most koji 80 godina 
postoji, podrovljen i da je u opasnosti da se sruši иа 
našu sramotu, i da se saobraćaj prekine. Izvesna upo- 
zorenja dalje, vozim se kao poslanik,  mnogo   idem 
po političkim putovima, ja nisam od onih koji dolaze 
samo svakog meseca u Beograd da dignu  dnevnicu, 
nogo sam stalno u političkoj akciji, i mnogo putujem, 
a ja no putujem više I klasom čak sada ni drugom; 
zašto? Zato Sto su 1 klase napunjene ljudima, sumnji- 
vim tipovima, od kojih čovek mora da beži, jer oni 
putuju 1 klasom sa besplatnim kartama, kako, zašto 
i kuda. Bog znade, ali jedno stoji da naši vozovi lili 
klase  ne  odbacuju koristi  našom  željezničkom   pro- 
metu, a klasa koja plaća,  to je ta  I!l klasa.  Pošto 
niko ne plaća nego samo 111 klasa, gospodin Ministar 
saobraćaja podigao je u doba teške strašne krize, po- 
digao jo cene da može nadomestiti, ono što se na taj 
način izbaci kroz prozor. Pa, gospodo, vi ste odgo- 
vorni za izvesne kalamite i deficite u budžetu Mini- 
starstva saobraćaja, vi koji tražite da se na vaše zb. ro- 
ve stranačke u velikim razmerama putuje besplatno, vi 
time upropašćujete i teretite javno dobro, a logična 
je posledica da za taj narod koji besplatno putuje, 
mora drugi da plaća. 

Gospodo, da primetim još neke opaske. Intere- 
santna je stvar da sa naših pruga, kad ih obilazite 
ne vidite i nestaje sve više i više onih radnika koji su 
stalno   vršili    nadzor  i  popravke   gornjih   strojeva! 
Gospodin   Ministar sam je priznao   da   su ti gornji 
strojevi u derutnom stanju. On se opravdava da nema 
za to kredita,  ali  u  isto doba otpušta  radnike  kod 
rade te poslove. A na drugoj strani napunjuje se masa 
činovnika i službenika i naše Ministarstvo saobraćaja 
stalno se birokratizira. Mi vidimo u samom Minstar 
sivu, kad prođete hodneima, nailazite na masu služ- 
benika i služitelja koji ništa ne rade, barem ja gledam 
i vidim da ne rade. Čemu taj rad u jodnom Ministar- 
stvu privrede koje se mora organizovati na privrednoj 
bazi, koje mora voditi računa o onoj prometnoj  po- 
litici i zašto se toliko birokratizira, to nam nije jasno?! 

Gospodo,  mi  smo  imali  prilike  čuti,  da  se   kod 
liferacija Minstarstva saobraćaja vrše razne malver- 
zacje, da tu svaki muze, koji želi. Imali smo prilike, 
prigodom   procesa  između    novinara  Malinara,   koji 
je imao kuraži da otkrije ljude, koji su sisali budžet 
Ministarstva saobraćaja, imali smo prilike čuti, da ili 
imade,  u svima našim  železničkim direkcijama  ode- 
lonja, koja preuzimaju ngalj, i koji se time bave da 
vršo  malverzacije  na  štetu države.  Oni, koji  su   to 
izveslili, bivaju kažnjeni  radi svoga poštenja,  i  ako 
su svi činovnici ustvrdili, da je tu država prevarena 
za ogromne svote, kako u zagrebačkoj direkciji, tako 
i u Beogradu, i da je kroz godine vršio tu službu kod 
razdele uglja jedan mali činovnik bez škole, pijan i 
prost.  Izvesna  su se  gospoda  okoristila  i  sagradila 
palale u Beogradu. To su stvari, koje služe na našu 
sramotu, i koje pokazuju put, koji tamo treba da se 
ukaže, te da to Ministarstvo bude aktivno, a nije pra- 
vo, da ono stalno bude u deficitu. 

Kako se išlo putem birokratije u ovom Ministar- 
stvu? Gospodin Ministar je priznao da se 64% od pro- 
računa troši na personalne izdatke. Ja bih upozorio 
gospodina Ministra na još jednu pojavu, gde se stal- 
no izražava želja, a to je ovo: Na pruzi Beograd— 



MI-NOGRAl-SKE BEI.EiKK 605 

Vardište U/.icc—Sarajevo, koja itnade stotinu i sto- 
tinu tunela, i tfde je saobraćaj za turiste, to je emi- 
nentno turistička pruga, koja bi mogla privući masu 
turista iz inostranstva i tuzemstva ali je nemoguć tu- 
rizam jer u tim tunelima saobraćaju stare lokomotive 
i čovek koji se vozi tom žeieznicom, izađe iz voza kao 
pravi dimničar. Ja bih molio gospodina Ministra, da 
se ta pruga motorizira. To ne bi bio veliki izdatak, 
kako sam čuo od stručnjaka. Tom prugom učinili bi 
i malo reklame za nag turizam. 

Gospodo, ja bih upozorio još na jednu rak-ranu 
toi^a Ministarstva, koju moram kao iskren i pošten 
čovek da istaknem u interesu naše unutrašnje poli- 
tike. Gospodin Ministar saobraćaja je jugoslovenski 
ministar, koji se time ponosi i ističe, da je Juposloven, 
ali u personalnoj politici njegovog resora to se ne 
vidi. Ako razgovarate u Hrvatskoj i Sloveniji o per- 
sonalnoj politici gospodina Ministra, čućete goleme 
žalbe da gospodin Ministar sistematski uklanja iz 
službe ispravne železničare Slovence i Hrvate, koji 
su niz godina dokazali, da su ispravni i dobri železni- 
čari. Gospodo, na tu žalbu u interesu unutrašnje po- 
litike konsolidacije naših prilika, ukoliko ima tu istine 
da tu istinu istražimo i da se o tome povede računa, a 
prešućivanjem nećemo ništa postići. U našim krajevi- 
ma, ja ^ani o tome govorio, i to je jedan 3d uzroka či- 
tavog onog neraspoloženja. Neka gospodin Ministar 
odgovori, koliko u toj saobraćajnoj školi ima Srb.i, a 
koliko Hrvata i Slovenaca? 

Zatim kažem, da gospodin Ministar treba u tom 
pogledu da da obaveštenje u pogledu nameštanja Jn- 
žitilera, činovnika i t. d. Ja mislim da treba povesti i o 
tome ozbiljnu brigu, da se i u tome pogledu vodi pra- 
vilan obzir prema svima krajevima naše države, kako 
bi se izbegli prigovori i kako bi svi krajevi videli u 
našem Ministarstvu saobraćaj;, jednog zajedničkog 
cea, kako bi videli, da medu njima postoji jedan, koji 
vodi brigu 0 njima. Na taj način postići ćemo to, da 
će i u onim našim krajevima, koji, objektivno govo- 
reći, nisu jedinstvu državnom i narodnom tako pri- 
vrženi kao Sumadija, da će se u tim krajevima stvo- 
riti duševno raspoloženje i jedan argumenat za one, 
koji nisu borci jugoslovenskog i državnog i narodnog 
jedinstva. (Odobravanje i pljesksnje na levici). 

Потпрстс&дччк др, Коста Поповић; Има реч 
народни  посланик r. Војко Куртовић. 

BOIKO Куртовић: Господо народни пбсланици, 
no буџету Министарства саобраћаја знам унапред 
ча можете .чакључити, да l.v упућивати последњп 
вапај народа из читаве једпе покрајине, a то je из 
Санџака, који je већ пуних 15 годииа у ставу ишче- 
кивања да му се да оно, нашта сваки крај има пра- 
no,  a  то  су комупнкације. 

Аустро-Угарска upe апекспје Босне н Херце- 
говипе отпочела je ca изградњом пруге Баља Лука 
 Capa јево    Увац—Кос. Митровпиа да na тај начпн 
обиђе Србију и Црну ГОру и наЧини још већу за- 
преку и.иховом сједињењу. 

Аустро-Угарска имала je плап да кроз Саи- 
џак, који je назвала прозором за блиски исток, про- 
дре у онда Стару Србију n Солун. 

Уједињењем Саиџак je изгубио свој међуна- 
рОДНИ политимкп зпачај, алп je постао од приире- 
дно-националног значаја за нашу земл.у, јер je 
вратница целе источне половине наше државе пре- 
ма Јадранском Мору, јер преко Санџака воде нај- 
KpaliK nvrenii СрбИ|је за Јадраиок i Море Пр,вма то- 
ме Санџак je географски предодре^еи да буде спо- 

ua између најважнијих области наше државе, због 
чега je требало neli давно ту његову предпост иско- 
ристити. Ову погодност осетио би цео nam иарод, 
ако се кроз Сапџак нзграде модерне комуникације 
—• железпице. 

Kao што сам рекао у дискусији no буџету Ми: 

нистарства граћ&вина, једпа област око 40.000 кма 

у простору колико Врбаска и Приморска бановина, 
пема ии стопе железпице. Када се узме v обзир 
да je nama држава од ослобођења до данас утро- 
шила na изјградњу железница око '1 и no милијар- 
де и да годишњп ануитет изнОси око 250 милијунај 
онда je лако уочити бгромну неправду koja je о- 
вом крају учињепа. 

Како сам пак обавештеи, постојала je чак И 
понуда за изградњу пруге Прибој—Бијелб Поље n 
да су то меродавни одбили, тј. приволели прнуђа- 
ча да измепи своју понуду и да je замепи другом 
неком пругом. AKO je ово тачпо, већи се злочиН 
mije могао учинити овоме заборављеном крају. 

Из овога излагања jacno je Kad дан да ja пемам 
нптереса да гласам ни за пи протпв буџета Mmm- 
старства саобраКаја, када ne on бпло страначкОг 
обзпра, јер се до сада o свакој области макар ко- 
лико водило рачуна, a o овоме крају баш ни мало, 
као да je водећима стало да од Санџака Haitpdae 
Сибир n да га одвоје од осталих делова name O- 
таџбипе, и ако on то nn no чему nuje заслужио, na 
ни по суровости свога поднебл>а, ueli напротив Mo- 
rao бн учествовати у културној n економско].утак- 
мпцн са осталим областпма name државе. Али кад 
пема onor битпог предуслона за живот, a то je ca- 
времеппх комуппкацпја, Сапџак je ocvhen na про- 
iiacT. Моралпу одговорност за уништење стотину 
хиљада најчистијег елемента паше државе, сносиће 
воде^п кругови. (Одобравање и пљескање). 

Потпретседпчк др. Коста Поповнћ; Реч пма 
пародпп посланик r. МихаМло K'pcnili. 

Миханло KpcTiili: 1,'осподо народни посланици, 
никад није тежи положај народних посланика био, 
uero данас када треба да решавају 0 буџету Minm- 
ctapcTBa саобраћаја. One тешкоће долазе отуда, 
mro je 28 фебруара у једном говору пала тешка 
оптужба na садашњег Министра саобраћаја г. Ра- 
дивојевића Под тим je утпском onaj трећи фа:<1ор| 
o ко.ме мп треба да водимо највише рачуна, u on 
данас очекује нашу реч. II баш због тога нашег 
положаја у коме се палазимо, положај судија, ми 
морамо бнти објективни. хладни и сачекати реч и 
једне н друге стране и na крају, no свом личном у- 
беђењу и сапестп својој, да дамо своју праведну 
пресуду no roj ствари. Ja прелазим преко овога 
случаја и остављам да o њему говоре заинтересо- 
ване личности, r. Андра Станић и г. Министар ča- 
обраћаја. Њихова реч je завршна u nama je дуж- 
иост да чујемо ту завршну рсч u да прћсудимо. 

Јуче je г. Министар саобраћаја v експозеу, кад 
je говорио o саобраћајној политиЦи, казао да je 
Министарство саобраћаја у спровођењу саобра- 
kajne политике водило рачуна o општим народним 
потребама и културном подизању народа. 

MehvTiiM, ГОСПОДО, мепп je жао тто морам са 
овога места да деманггујем топодина Министра ča- 
обраћаја, јер je маАо рачуна вођено o народним 
потребама и као доказ да кажем неправду која 
je vmiibcna пароду мога краја. Ja сам неколико 
nvra долазио код г. Министра саобракаја, a у tOMC 
смислу добно je и иретставку из оба моја нзборпа 
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среза, Ражањског и Темнићског, у којој се моли 
да убрзани и брзн возовн стају у Ћићевцу. Ћиће- 
вац спада, no прнходнма које даје, у ред првораз- 
редних станица, н ja веру.јем да г. Мннпстар посе- 
дује те доказе. Међутим тој молбн није се до сада 
изашло у сусрет, те с тога молим г. Мннистра, кад 
се има у виду и кад се зна да je Ћићевац првораз- 
редпа стапнца, да je он цеитар који спаја два краја: 
Левач и Срез paM<aibCKn, онда и с те стргне то ин- 
raifae je за тај крај од врло велнке важиости и ja 
као народни посланик тога краја сматрам за своју 
дужност да га и ca овога места покренем. 

Друго, мало се водило рачуна o народпнм по- 
требама м no томе што постојн једна пруга уза- 
ног колосека Ћићевац—Свети Петар. Ta пруга no 
својој рентабилности, рентабнлпа je као н све дру- 
ге, алн изгледа да се радн у Мипнстарству сао- 
браћаја на то.ме да се та пруга дигне, мада и зем- 
л.иште које je експроприсано још није исплаћемо 
сопственицима. Стога молим господипа Мннистра 
саобраћаја да у ннтересу тога краја ту пругу ne 
днже. У исто време сматрам да je право, да се љу- 
дима експроприсано upe 30 година земљнште нс- 
плати. 

Господо, ви ere јуче из експозеа r. Министра 
саобраИаја чули, да on прнзнаје да иарод данас 
жнви у тешко економско доба и да je криза пого- 
днла свакога, na и трговце. Ме1)утим, кад je npn- 
знао ту чиљвницу, ja сматрам да je oiio дужан 
да поведе рачуна и да стандард жпнота који je 
у везП и са саобраћајном политиком, не повишава, 
него да га ублажи. Сматрам да je пеумеспо, да je 
нзабрао незгодно време, да повећава возну та- 
рифу. 

Не могу да кажем са овога места, пре no штр 
чујем завршпу реч и једие n друге страпе, n ппка- 
ква днсцнплнпска обавеза неће ме везпвати да гла- 
сам за или протпв, већ hy слушатн једипо своју 
савест и како ми моја савесг буде палагала те npe- 
ма томе какву одлуку буде створнла, ja hy гла- 
сати за пли против овога буџета. (Одобравање). 

Потпретседичк др. Коста Поповић: Господо, 
прекидам седницу, a рад ћемо наставитн после по- 
дис у 4 сата. 

Седница je прекннута у 13 часова. 

(После прекида) 
Наставак рада у 16 часова 

Потпретседиик др. Авдо Хасанбеговнћ; Го- 
сподо посланици, настављамо седницу, реч има г. 
Димитрије Вујић. 

Димитрије Вујић: Господо народни посланицн, 
сматрам за дужност да и ja узмем реч rio овоме 
питању, тим upe што сам и ja дуго времена као 
народнн посланик бавио сс iiHtaibeM саобраћајне 
полнтнкс. 

Иако, господо, ne говорим зпаиично у име 
клуба већипе, коме припадам, верујем да ћу пого- 
дити његово пеподељено мишл>ење, ако кажем npe 
мога говора да ће сви послаппци већппе браиити 
одлучно и некомпромпсно пптересг државе без об- 
зира na лпчпости које би евентуалшо доцЈле у n.iia- 
Ње у OHDMC предмету. Многп послаиици из опози- 
ЦиЈе, изгледа ми, да протурају вести да већина Ha- 
родпс скупштипе пде na то да прпкрнје прл.авшrime 
ове пли one личиооти; међупгм ja категорички твр- 
дпм да у овоме Дому иема ии једног човска који 5и 

хтео зликовце или вулгарпо да се изразим лопо- 
ве да узима у заштиту. (Узвици: Тако je!). Да je 
raiKio стање и мпшЛ)еп>е клуба већине, као доказ на- 
помпњем, да je дпскусији no овоие питашу дат нај- 
innpn публицптет. Најбол>п je то доказ да ми не 
желнмо ппшта да се прикрпва, него тражимо све 
na тапет, na лнчпост која je крива да одговара и 
пред својом савешћу n пред влашћу, господо! (Жа- 
rep.). 

Господо пародни послапнцн, подаци које нам 
je овде изпео наш уважепп послаппчки друг г. 
Апдра Станић o закљученим уговррима за грађење 
жел>езпипа, a који су за мпоге од вас били до сада 
непознати, пајбољи су доказ, да смо ми претрпели 
слободпо се може pehu, слом у жељезничко-сао- 
браћајној политици. Овај се слом, господо, ие мо- 
же ценнти само no огромпој материјалпој штети 
коју смо претрпели и коју ммо још тек да претр- 
пимо, ако се овпх уговора ne дебарасирамо, већ 
no моралпом дејству које су ова открића начинила 
и у земљи и у ипостранству. 

Овнм открићем паш посланички колега г. ип- 
жињер и бивпш Мипистар саобраћаја изгледа да je 
хтео да се тангирају мпога лица у Мипистарству 
cao6pahaja, која су била позвана да дигну глас пио- 
тиву свога Мпппстра и да кажу: Не. овакав п\т 
Komrahe вас, господине Мипистре, угледа a државу 
мпогпх мплиопа. Не, ниједна лнчност пије устала 
да покаже прстом na ono што he коштати многе 
милпопе кашу државу. 

Господо, да се нашао бар једап од толнких 
стручњака у Мипистарству cao6paiiaja, у оделењу 
за грађење железпица, који би се одупро патура- 
љу овако тешких, na и поражавајућих и попижа- 
вајућих услова прн потппспвању ових злогласних 
уговора, вероватпо да ствар ne би довде бнла до- 
ведена. lio уповорима кхвим ценећи, почели см.ј да 
претставл.амо плп да смо сасвпм без памети и 
као такви неспособпп за саоброћајну полптику 
илн да смо колпија пекпх страпих банкарских пре- 
дузећа n кућа. За вас, господо послапици, који 
сте заузети бригама бнрача свога краја и који nn- 
сте пратпли развој наше железничко-сарбраћајне 
политпке, за вас, који нисте познавали унутраш- 
њу ситуацију овог пашег naJBeher рссора, ова от- 
крића, која je изпео nam уважени друг г. Станић 
инжињер и бпвшп Мппистар, изгледају као чуда 
која су дошла шеочекпваио n ианенада. За мене 
господо, и за све one друге, којпх je нзгледа врлЈ 
мало, који смо позиавали стварпо cian.e у Mn'.u- 
старству саобраћаја и пратллн читаву доценпју рад 
како оделења за грађење железпица тако и осга- 
лих сделења у ресору — ова откркћа ne претстав- 
л.ајупикикво чудо, a још мап.е некакво нзнемађен е 
јер je оно што се десило са уговорнма за грађење 
железннца логичка последпца једпе крајње рђаве 
политпке у Министарству саобраћаја, која се водп 
ne од јуче, na да кривимо само Мпппстра г. Лазу 
Радивојевића, него се провлачп већ читаву деце- 
'inijv од једпог до другог иинистра. Према томе, 
господо, ово нису греси само овог министра; 
то се препосило na све мипнстре, којп су се ре- 
ђали једап за другнм, примајућп од свога прет- 
ходника р1)аво засновану политику без икаквог 
оспова н без корепа. Ja сам се оградио унапред да 
се MeFie овога момепта не тиче личпо г. Лаза Ра- 
дивојевић или Craunti, a ja сам позвап као дуго- 
годишњи посланик и у своје нме и у нме другова 

I 



STENOGRAFSKE BELEŽKE 607 

да штитим имтересе name земл.е н иашег народа. 
Требало je, господо, да дође до једног оваквог 

слома чије се последицс ne могу ни предиидеги 
j in, госп1(јдо, када се пред очима свију пас откри- 
је јсдиа груба стпариост. Заслуга г. Ставдћа, који 
je на једаи њему снојствен пачпм пун сапести про- 
учио ово питање и изнео га пред вас и пред јав- 
ност као једну истину o стварном стању, којс no- 
стоји, у толико je neha, IHTO lie Gap сада овај слом 
једие важне државне полптпке натерати све оне 
позване да ово зло почну да лече, док нма места 
лечензу. 

Господо, onu и na овакав начин закључени у- 
говори за гра1)ење железннца нису једима ствар, 
коja карактерише једну рђаво вбђену политијсу 
у Миникггарспву саобраЉаја. Има тамо још crBaij ч, 
да се бол:.е изразим, афера, недовољно откриве- 
них, које no своме замашају не изостају далеко 
од ове  са уговорима. 

Господо, ja се позивам на вас, na своје старе 
политичке прпјател.е, одиоспо на своје другове 
из парламепта, ja сам v свом послапнчком позину 
ишао да отворим очи опима који cv познапи да 
даду добар оснон onoj важној националнј поли- 
тици. < )ткривао сам и такве ствари, преко којих 
се иије смсло прећи, али су сви моји напори били 
})азбијепи o индолептпост Министра саобраћаја, 
Баш у питању ове железпнчке грађевне политике, 
ви ћете у стенографским бслешкама старих скуп- 
штипа од 1923, 1924 na и 1927 наћи довољно ма- 
теријала, којн показује да се овако рђава полити- 
ка н'е води од јуче, већ je ona постала наследно 
зло. Сваки je буџет савеспо пропраћен и критико- 
вагг, али свака така крнтика одбнјала се o индо- 
ленцију разне г.г. министара, јер onu једно мисле 
док не до1)У У ресор Мипистарства саобраћаја, a 
друго мисле кад се поппу na ту столнцу. Ja има.м 
другова г.г. министара којн су са мпом правили 
иитерпела/цију због злоупотгеба у овом ресору, a 
после кад су постали министри, зајсдпо се поме- 
шали  са   онима противу којих cv били. 

Haliп ћете у тим степографским белешкама 
иного материјала којн показује да се таква рђава 
политика ne води од јуче, neh je то, као што ре- 
кох, постало паследно зло. (ОдобравапЈе). Ona je 
постала систем за упропашћавање државног пои- 
ца  и  имовине. 

Да се упнтамо, господо, шта треба једном г. 
мииистру саобраћаја да буде добар мшисгар? 
Kao mro и сами знате, господо послапици, сва 
вештина једног министра састоји се v томе да 
створи једну исправну липију у вођењу саобраћај- 
не политике и да за спровојјење те политикс-иза- 
бере себи способпе и поштеме, и ваљше n струч- 
не  сараднике. (Одобраваи.е). 

Мс1,утим, господо, ако мипистар пије струч- 
шак и ако иије у стап.у да сам створи оспов за 
једну државпу политику саобраћаја, on то нпак 
може учипити преко вал>антс и добрих сарадпика 
који Ие га у томе noMohu и дати једну сблидну 
базу за будућу namv cao6|)aliajnv политику. A 
ima cv урадили наши досадапш.и Минисгри са - 
браћаја? Метпимо руку иа срце, na морамо при- 
знати, нити су се труднли да створе и утврде један 
оспов државне железпнчке политике, питн су у- 
мели да одаберу себи сарадпике, исправпе и спо- 
собне сарадпике, којн би тај основ утврдили. Опи 
су се   npocTO ређали на фотс:ии тога ресора као 

слике у калејдоскопу. Стање које су затнцали они 
су продужили да воде и увек су ra остављали горе 
пего што су га затекли. To je, господо, један no- 
Topnn факт истипа жалостап, али се он може не- 
побитпим чпњепицама утврдити . JOHI у почетку 
стварања и ([хЈрмирања паше државе, у дирекцију 
за грађење железница улетела je и заузела водеће 
положаје једпа група потпуно недораслих струч- 
ibana за та места која, видећи своју неспособност 
да се помоћу ње одржи na положају, заокругљује 
се н ствара једпу групу људи за зујамно хваљењс, 
другим речима ствара котерију која je почела да 
хвата у своје мреже све утицајне људе, помоћу 
којих ће се моћи одржатн na положајима. To je 
једна фаталност, господо, која je упропастила на- 
шу саобраћајну политику. Ero, та je група хвата- 
ла сваког министра којн je дошао na чело ресора 
саобраћаја и без мало сваки je постајао нграчком 
у њепим рукама, јер кад им једаппут падпе у мре- 
жу, морао je да радн шта су они хтели. Прво му 
гурну да им noTiinuie пешто за што евептуалпо 
треба да одговара, na кад on то учини, оида га 
возају стално. (Смех и жагор). Да лн je тако, ro- 
сподпие MiniHcrpe? (Мпичстар cnoOpahaja Лазар 
РадивојсппИ: Не знам то). Ta се котерија пагло 
111П|)нла, a да би радила песметапо, чппила je pa- 
šne копцеснје политички утнцајппм Л)удима, КОЈИ 
су их несвесно брапили од сваке опасности и на 
које су се, према погреби, наслаљали. 

Тако се je створила једпа страшпа средипа, 
из чијнх се руку и челЈустн паша држчра изгледа 
не може пн дапас да ишчупа. 

Нека ми ne замерн наш много уважеии коле- 
га народни посланик г. инжињер Станић, што мо- 
рам да копстатујем да je та котерија почела баш 
да се формира под његовпм миннстровањем. 

'Према томе право je да се г. Стапић заложп 
бар сада да се отклоие те тсшке последице једнс 
политике, за коју и on посн једап великн део од- 
говорпости. Ja жалим што паш поттовапи коле- 
га mije овде. 

Господо, када се видело да у грађењу желез- 
ница лутамо и ne можемо да изаИемо из једие 
густе магле, јер се пије зпало куда и како треба 
железничке саобраћајне линије спро*водити, јер 
je та котернја за i-i)ai)eibe железпица била neciio- 
собпа да да оспове железпичке гра1)еви11ске no- 
литике, једап Мипистар реши да то питање изпесе 
пред шири форум за угвр^ивање општсг плана 
државне железничке мреже. (Жагор). Ja пачелпо 
говорим, и меие се личности ne тичу. 

И крајем 1926 годипе тај господип Миппстар 
сазвао je једап великн железпнчки савет, одпоспо 
жеЛезничку конференцнју, састављепу од преко 
70 претставника. Ту ćy били претставници при- 
вредних и техпичких кругова, заинтересованих 
падлежпих устапова, да утврде општн план желез- 
ппчке мреже за цслу држану. To je заиста било 
милина погледалги', господо. Ту je била сакупљека 
елита способпости како техпичких тако и при- 
вредних, тако да je то бно један праии привредни 
савет. И господо, шта се деснло? Господо, ту се 
открила потпуно иескособпост ове котерије која 
je управљала грађењем железпнца, јер je одбачеи 
у потпупостн плап мреже који je поднет као зва- 
ничан од те котернје, a који je претстављао један 
апсурд. Да видите, господо, та група самозванлх, 
који су позвапп један другога да хвале и тим хва- 
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лама да ce одрже, поднела je један сиој план том 
приврбдном савету састављемом од елитиих струч- 
њаКа и претрпела један грозаи фијаско, јер je јед- 
ногласно тај званичан плаи будућих, поних желоз- 
ница одбијен. Примљен je као плаи пројекат у- 
дружења инжињера и архитеката у нашој КралЈе- 
виии. И што je најглавније, тај предложени зва- 
нични план те котерије претрпео je ужасан фија- 
ско. Господа су ианме предлагала да ce главиа 
железинчка мрежа ради од узаног колосека п поп- 
иална као споредна мрежа. 

Дакле, господо, комнсија je усвојила плаи ИН- 
жењерскбг удружења, који je потом усвојио и г. 
Министар саобраћаја и тадања Влада наша, којој 
je na челу био поттовапи Претседник г. Узуно- 
BHII. Да они нису примили овај план као држав- 
ни плам за основу, било би joui већег џумбуса у 
cao6p;ili:ijy. Овај je случај редак, господо, у јед- 
ној држави, да шефовн једног ресора претрпе о- 
вакав фнјаско у основном пнтању које им je став- 
љено у задатак. И шта je било логичпо, иего да 
ce ти пазови стручњаци са тнх места уклоне. Но 
у место тога — да внднте шта ce догађа! 

Пошто je Beli дојадило и владама н јавном 
мњеи)у овако скупо лутан.е и експеримептнсаи.е у 
овој важној сарбраћајној политици, то ce поја- 
вила идеја да ce за мнпистра саобраћаја доведе 
један јак човек. 

И заиста учипн ce једаи експеримеит. 
За Мипистра сарбраћаја доведен je једаи ак- 

Tiiiiim геиерал, који je као претставпнк Неперал- 
штаба учествовао у утвр|ђивању држашог плана 
мреже у oiioM назови привредном савету и давао 
мншљење у име наше водске. 

Очекивала су ce чуда. Мислнли смо да he овај 
јаки човек учинити чуда, али иажалост то je био 
мехур од сапуна и raj мипнстар упао je у ту мре- 
жу те позпате котерије и почео je да правн кар- 
диналне грешке у прдизан>у пруга. Донео je иа- 
пример наопако pemen.e o Панчевачком мосту и 
ja мислим да вам je познзто да тај мост кошта 
око ШОмнлпона више пего што je требало. И мн 
смо доживели ту срамоту да највећи мост у Евро- 
пи, који смо подигли na Дунаву, годинама лежи 
iieiicKopiimli.eii. Могу ce вране no њему шетати a 
путник још не може да npol)C. Питамо ce. госпо- 
до, да ли меродавни мисле o томе мосту, o томс 
мосту o коме je и nam садатч.-и Mminciap саобра- 
haja г. Лаза Радивојевић пекада подиосио ннтер- 
пелацпју. 

Баи.алучка пруга која je била пројектовапа 
поред Саве преко Обреновца и Шаица, одведепа 
je иреко Ралња n Лазаревца. A зкате ли зашго? 
само због тога да им ce ne би открила грешка код 
Умкс, где су na прузи пројектовапој за нормални 
n уски колосек изводпли тупел за уски колосек, 
n сад мора да ce бежп, да ne би парод видео, шта 
ce тамо ради. 

Господо, m in je одведеш пруга Куршумлнја 
■- Подујево преко Преполца уместо преко Мерда- 
ра п тиме упропашћена nama грашитаа пруга :-а 
моју смо ратовалп, ;uiiiyliii joj успоп алписке пруге 
од 25 про мил? 

To je ypal)eii() да би учинили услугу једпом 
партијском прваку из тог краја, јер he им тај 
јакп партијски човек требати кад им ce пољуљају 
положаји. Ha зар, господо, mije то злочип? Има 
лп n јсдпог човека у овоме Дому. којп би смео 

дозволнтп  овакво вршл>ање  n овакво  газдовање 
са пародинм добрима? 

Дал.е, господо, имате пругу у Пелагоппји, 
коју су из партијских разлога почели да раде 
паопако од Битол.а ка Прилепу, уместо од Вар- 
дара ка Прилепу, тако, да су ти.ме Пелагонију од- 
вели у Грчку. Штете бтуда произишле, износе од- 
лике цифре и то je био почетак овога данас жа- 
лоспог свршетка саобраћајно-грађевинске поли- 
тике. 

После шестог јануара укинута je Дирекција 
за грађење железница и образовапо je само оде- 
љење за грађење железппца, које je пребачепо у 
pecof) Миписгарства грађевина и мислило ce, да lie 
ce та важна установа отрести старих злотво[)а) 
ових самозваних стручњака. Међутим, na несрећу, 
та je котерпја и даље пратпла ту устапову као 
зла коб. 

Ha чело тог одељења за грађење дошао je 
најнеспособнији и најбезочнији члан те котерије. 
Питајге господина Миппстра, ко je raj, on Uc 
вам казати, јер je on позванији за то. 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговн!!: Го- 
аподине аосланиче, ваше je време протекло. Из- 
волите завршити говор. 

ДимитриЈе Byjiih (паставл.а): Ако je господи 
досадило да слушају, ja hy да прекинем. Алп "a 
држим да n господип Потпретседпик треба да 
чује ове стварп, јер je n on од п.их био удаљеп 
као многа господа садатњих пародппх посла- 
пика. 

Господо, TO одељење за грађење при Мини- 
старству грађевина сада ce поново враћа у са- 
став Мшшстарства саобраћаја, где je зтекло na- 
mer поштованог колегу г. Радивојевића као ми- 
нистра. Ja лично n многи пашп другови n колеге 
мпслплп смо n казалп: Богу хвала, што he ce ова 
котерпја сада једаппут растерати, јер je дошлл v 
ресор једнога човека, који je заједпо са нама го- 
HHio корупцију. A међутим, прклго-дин Радивојевић 
na једаппут je 3ahyTao, ne зпам зашто, и та коге- 
рија продужила je да ради ono псто што je н ра- 
imje радила. 

Хаос којн je ова група л>уди направила у оде- 
љењу за грађење пруга био je толико велпкп, да 
ja немам израза да га осудим, пего кад би ce ан- 
кета саставила, могло би ce видетн тек онда, шта 
једпа група несавесних л>уди може у данашње 
време да учини. (Др. Мплап Метикош: Тражите 
парламентарну анкету!). Taj je безочњак главнн 
фактор за закључивање уговора, због чега сад 
овај човек овдс трпп. И место да господип Ради- 
Bojeunh, који je као пародпп послапик подносно 
чак n питерпелацпје против оваквих злоупотребл 
— као што je Паичсвачкп мост, растера ову коте- 
рију, on joj ce потпуно предар у руке и дозволмо 
да ce ona још бол.е оргапизује. Ваљда je n њему 
сада jacno, у какву je велику грешку nao, кад je. 
то дозволпо, јер сада због тога овде гута кпедле. 
Moje je личпо уверење и као ипжињера и као ду- 
гогодншњег посланика n ono ме натерује да ка- 
жем да ce господип Радпвојеви!! ппкада ne може 
рправдати за овај поступак који сам малочас Ka- 
sao. 

Да je, господо, било бол.е управе, зар би ce 
могло десити да поједппи спекуланти и банкари 
са велнким пмепом, који су дошли ne na отворе- 
na врата^ iieh na тубер, али ca празним торбама 
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.;;i дижу милионе из иаше земље? Зар Cm Morao 
један Едмонд Боаје, присни пријатељ онога Ста- 
ииског што сс убио у Француској, да закључи no- 
сао преко пола милијзрде динара, a ^еђутим иијо 
имао ни кауцнју Д^ положи кад Je дошао?! Зар 
би иогао тај шазови бавшар да прснесе једаш i с- 
ЕажеНи утовор, да му нису стомагале нзиесне «'ij- 
не силе, које су се састојале из разних котсрнја п 
блиско утицајних предузећа? 

Да  je  паш поштоиаии колега Мипистар г. Pa- 
оивојевић     имао   na челу за гргђење железница 
људе способне и карактерне, они му ле би дали 
да се данис ували у овакву несрећуј ко.ја иас ко- 
шта и пара и части и кредита, господо! Kao што 
виднте,  и  поред сиих седница Министарског саве- 
та, све ствари које je ова котбрија спремала, про- 
лазиле су  глатко, господо, и логична je ствар, ми 
се л>утимо  на поједине Министре, Шта може Мн- 
нистар или  Министарски савет, кад му стручњаци 
сервирају   ствари које нису добре и које  штрбе 
интересе државе. Ово што казах, господо, намеће 
ми ишгао  на анкету.  Анкета која he сс без сумп.о 
свакојако   образовати!    Ja држим као позитивно, 
да he и наш Министар г. Радивојевић извршити и 
сам анкету  да    утврдн ко je кривац,    и да од.млх 
прегледа   све ове закључеис уговоре, али није то 

(ољно да  прегледа   само   закл.учепе   уговоре, 
ona самим тим неће'отклрн.ити    главно зло, ода- 

• je узрок свнх овнх зала, ако ие уђе и у над- 
iTBo  које гради железпицс и пс испита стање 

у коме се  ono налазнло и у коме се данас налази! 
Господо,   како    којн Мимистар до1)е у Министар- 
ство caoGpahaja,   шта   учиип?   On води политику 
покриваи.а. Покрива се Мијшстароким саветом, пл- 
крива са   Главном контролом. Они he се покрити 
код зваиичпе власти, али пека не забораве г.г. Ми- 
нистри, да  постоји једаг! BeiiH суд, то je суд саве- 
сти! Пред  њкм треоа да буду чп-стн! (Пл.ескап.с). 

i но je, гошодо, npiio да се покријс п^ед собом, 
да сам  себе  у огледалу погледа и да ВИДИ, да ли 
je поцрвеиео!    Имају се сада, господо.    испитати 
поред ових уговора и све дру1с афере ако их буде 
било,  које     су    се однграле    у том иадлештву, a 
кривци   имају иемнмовио  искусити  казпу коју су 
заслужили! 

Господо, наше поверење, nam дибар глас у 
иностраиству нас кошта великих жртава. Оваквим 
поступцима, господо, бачена je npamnna na nam 

-as, ударен je атак на наше поверење, и ja ane- 
лујем, господо, na вас, који сте оседелн штитећи 
правду и законитост у овом дому, да ми свн за- 
једиички, ие гледајући na лпчпост, тражнмо да се 
кривци за овај слом саобраћајне пОЛитике казне 
иајстрожијом казном, која постојп. (ОдОбравање 
и пљескање). 

Потпрстссдипк др. Авдо Хасанбегови!!.- Реч 
има кародни посланик г. Мастровић. (Гласови: 
I Inje овде!). Реч има пародпп посланик г. Ристо 
Ђокић. 

Ристо   Ђокић: Господо ИарОДни посланици, у 
доба авијације, у доба радио-телеграфпје и теле- 

jnije, o железницама и voirnne o саобраћају свс 
: j,e и мале и вслике воде рач\па n мпого на то 

полажу. И ми овде, критикујући буџет n рад Ми- 
нистарства   саобраћаја и дају1ш днрективе за бу- 
дући рад, изгледа ми, да смо прешли na преприча- 

.е  афчра   , пего да се бол.им    путем    та ствар 
Kpehe. Ca овога места nporoBopuhv пеколнко речн 

и o аферама, али саОбраћајну политику xohy да 
прорешетам и упутим г. Министра саобраћаја na 
све мане, које у томе његовом ресору постоје. 

Господо, да кажем пеколнко рсчп 6 тарифн. 
ОсОбито повећавање често персоиалие тарифе ni 
кратком подвозу дошло je ДОтле, да се Beli више 
свет, поред ове екопомске кризе и помањканја 
новца, na 10—15 км. и не вози, него петачи. Го- 
сподпп Министар саобраћаја и његови саветодав- 
цн, na самоме томе кратком отстојању повпспли 
су гарифу i динар no картн, 

Даље, господо, коме се све не дају прнвиле- 
inje na подвозу. O томе се mije проговорило. Л\и 
као пародпи послаппци, који често, барем пекнм 
Г10вереп>ем парода, бесплатно путује.мо, врло че- 
сто сретамо се са масом чпповппка n гурамб се, 
Kn he yhH у прву класу. Возе се првом класом ча:< 
n неки чиновници, којп ne припадају Министар- 
ству саобраћаја Beh Министарству шума и рудпк*, 
na Од Мппстарства правде неки Впцко Марковић 
вечито je na путу. Долази копдуктер и карте im- 
коме ne тражп, голико шх познаје. O томе hy гово- 
puni друго(М прилкком. У том погледу nama та- 
рифа не вреди, иити се настоји да се очува углед 
железпица. 

Друго, да кажем некоЛикр речи o персоналној 
политици. 

Персонална политика г. Министра caoopahaja 
m ваља у толико, mro се on na свој ттаб, na своју 
околппу потпупо ослонио и опи раде шта xohe n 
како xohe. Отворепо се прича, да садатњп гепс- 
ралнн дпректор железница говорн кЈвакоме старн- 
јем чиповпику, a мла1)И то Beh и na памет знају, 
да je он брат од тетке росподииу Министру. И 
они, кад виде брата, макар и од тетке, одмах у- 
сгукпу, na се врате натраг. (Смех). Па опет дирек- 
тор железпица у Сарајеву, Петровић, o коме hv 
проговорити неколико речи, прича, да je брат од 
тетке госпОдину генералном директору. И тако, 
no свему изгледа, да ми имамо Гепералпу дирек- 
цпју kao фамилијарну установу, a ne Генералну 
дирекцију, која даје директиве саобраћају и која 
води неприкосновену и оправдаму cao6pahajny 
политику. 

Још се једпо може замерити, a то je na ттегу 
угледа и nac Срба и Хрвата. Коротец je читаву 
колопију створпо n уселно у опу кућу, и ко xohe 
да паучп словепачкн језик, може да га паучи за 
два месеца у Гснералпој днрекцији државних же- 
лезпица. A господип РадивојевиК пикад пнје no- 
крепуо прстом, да ту ситуацију мало рашчисти. 

Tpeha једна работа, господо народни посла- 
ници, та je, mro мп никако госпОдину Мтшстру 
caoopahaja ne можемо заборавити, изгледа, и ако 
смо ми na то мало пажње полагали, да je п.егово 
Мппистарство као и г. Радепка Станковића.сату- 
рираној од када je on господпп Мпппстар, јер се 
никад ne може yhn у ту кућу, сва су врата Дирек- 
ције затворепа, и од пикога ne можемо прпмити 
обавештења, која су нам у посланичкој дужпосгп 
гготребна. 

Господо, тако je то да једап ЧОвеК, којп хоће 
све да види и да сам ради, na макар то био и го- 
сподин Лазар Радивојевић, који je шест годипа 
искуства пмао у томе своме раду, нс може да има 
потпупо преглед 80.000 својих подаппка и иаме- 
штеника, и мп који смо дотлн са неким пародпим 
поверењем да се утпамо, je ли све на своме мс- 

; 
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сту нлн ннје, иаравски да томе нс може удовољн- 
ти. Чак од тога je и постала јсдна шала и каже сг 
да се не зна, да ли Министар саобраћаја нма вишо 
помоћника и секретара или једаи бнвши министар 
љубазшда (Глаоови: Ko je то?) Не знам. — неки 
аутомобилски министар. Госиодо, ми смо народнн 
посланици  нз Босие у пријатељском тому иеко- 
лико пута упућнвали и молили Министра саобра- 
haja због иаопаког и шеул.удпог рада сарајевскиг 
директора железиица, госиодина Петровића, niaj 
брат од братова   брата   нити се икада поправио 
ннте je окренуо правим путем. Дуго бн било да 
расправљамо o свему његовом    раду,   само зпам 
толико, да пактира са апациопалшш елементима, 
да ради оно што не треба да ради, и у ono доба, 
када Мипнстар саобраћаја са свога мест прича да 
je тешко шта иово начинити, оп руши старо, a 
пишта пово ne подиже. Тако je случај овнх дана 
да хоће да руши једиу кућу која може да постоји 
још сто година,   да руши   железничку стаинцуу 
Босанском Броду. Ето, тако некрме у 'ово доба 
пада на  памет да руши старо,  a ие  може иово 
да прави. Ово су све добропамерпе напомене, за 
које ja примам одговорност, o чему се баш мало 
бавимо, a внше се бавимо овом афером, како смо 
je пазвалн. Ja мислим, господо, ко год би био мн- 
нистар саобраћаја, ко год би се бринуо да се не 
пљачка и не краде, када се железннца гради, то 
би узалудно војску водно и лудо погинуо. Кад то 
зпамо, да je то било и код Андре Станића, a било 
je и код осталога света  и свих министар и ио- 
стао je обичај   дакле, да где чекић   куца и лагум 
пуца, да се краде и сељаку и радиику и иредузи- 
мачу, a велнки предузнмач и Државу и све остале. 
Господо, прнмерно адмнннстративио уређена зем- 
ља Аустро-Угарска    Мопархија,    када je rpaljena 
такозвапа источна пруга Сарајево — Устнпрача — 
Вишеград — Вардиште — Увац у оно доба где 
je био стабилизован новац, где je био стабнлизо- 
ван уопште економски живот na и политнка, од 
114 милиона златинх круна, колико je бнло до- 
дељено за изградњу те пруге, onaj који je грмио 
и ведрио Босномн Херцеговнпом, јер je био шеф 
и попглавар земље и уједно заједнички мнннстар 
финаноија  Аустро-Угарске Моиархије,  Калај,  у- 
крао je 16 милиона златних круна са својом ком- 
паиијом.  16 милиопа од 114 милиона. Господо, и 
овде када    ми    имамо капиталистичкн свет, кад 
имамо с њиме посла и кад имамо посла са светсш, 
којн има бол>у врлину од грчког иарода, што су 
добр1}! полнтички  савезинци  и  што  економскл  и 
финансијски не једу само месо иего a косги, по- 
ред иајбољег министра саобраћаја ja ne верујем, 
да ти Французи,   наши добри    савезницн, нису 
штогод заглодали. Полнтички н национални иде- 
алисти, али ми их тако пзнајемо и то можемо да 
видимо само рачуницу, да лн je мање или да ли 
je више. Господо, од тога се не треба миого оти- 
мати, нама je потребно да нмамо политички са- 
всз. Потребно нам je и мало пара, признајем, да 
се мало чалабркнуло, na гурајмо тако и даље као 
досада. (Одобравање и пљескање). 

Потпретседипк др. Двдо Хасанбеговнћ: Има 
реч г. др. ВЈекослаа Мнлетић. (Гласови: Није ту). 
Има реч г. Лакша Томић. 

Јакша Томић; Господо народин послаинци, 
и ако нисам ни какав стручњак ни какав велики 
научиик, сматрам за дужност да као претставник 

свога народа и свога краја у овој дебатн прого- 
ворим и ja пеколико рчи, да прогоиорим o сао- 
браћајној ii грађевинској политици иашег Мини- 
стра cao6paiiaja онако како je ja схватам н рл- 
зумем. 

У саобраћајној политици, господо, дочекали 
смо то да нашим возовнма који иду од Ужица и 
у целој земл>и конкуришу рабаџије и да нашег 
путника кошта јевтиније да иде пешке него да 
плаћа воз. У ово доба тешке кризе када народ 
иема пара, тарифа na нашим железннцама поди- 
же се и na робу и на путнике, тако да ако један 
трговац натоварн 1000 кила робе за Београд, од 
Ужица кошта га 1000 дииара, a паше рабаџије то 
преносе за 400 динара, a путнику треба 200 дина- 
pa да оде и 200 динара да се врати. И како може 
трговац и сел>ак да плати толику цену када зна*1 i 
ca као малом цеиом онн продају данас своје при- 
шзводе. У данашњим приликама пртредне Ефизе, 
господо, наш cao6paIiaj треба да буде јевтннији 
и за робу и за путннке, и онда би био и већн 
промет и разуме се да би били и већи приходи 
за државу од иаших железиица. 

Господо послаинци, поводом изношења ове 
афере o којој je говорио иаш пријатељ г. Андрл 
Станић, ja у начелу иисам позван o тој ствари да 
говорим, али ипак сматрам за потребно да на 
неколико примедби r. Министра саобраћаја одгс- 
ворим. 

Г. Министар je јуче у своме експозеу казао, 
да je један километар Шарганске пруге коштао 4 
милиона динар.а и да je то скупо, a да дапас кило- 
метар иошта по овим уговорима 3 милиоиа и 2о0 
хил.ада динара за једру пругу и 2,500.000 динара за 
другу пругу Али г. Мииистар je заборавио, под к.г 
квнм je економским и фннанснјским приликам pa- 
ljena Шарганска пруга и каквн су све објекти и- 
малн да се савладају, докле je пруга прешла пре- 
ко Шаргана, и ако километар данашње пруге ко- 
шта 3 милиона динара, онда je у томе односу он- 
дашња пруга требала да кошта 15 мнлиона дина- 
ра километар. Када je Шарганска пруга грађена 
није било оскудице у новцу, било je napa као 
кнше. Онда je надница ноле бољег радиика измо- 
сила 50 до 60 динара, a мање квалификованог 40 
до 50 динара, a у данашње време када су ови у- 
roBop« закључени, радшичке тадниде стално пад;;;, 
тако да су дошле Beli на 10 до 15 динара. Када je 
Шаргапска пруга грађена, онда je товар кукуруза 
бно 400, a товар пшеннце 600 дипара и једна овца 
продавала се за 500 динара, a дапас je кукуруз 60 
динара, a пшеннца 90 динара. To je велика разли- 
ка и из тога се јасно види, да из овога уговора 
проистиче огромна штета за нашу државу и мн 
као иародни посланици ne можемо преко тога hvr- 
ке npehu и одобрнтн толику штету у нашој цр- 
жави. 

Дал^е na критику г. Андре Станића да je ове 
железннце требало датн пашим предузнмачима ца 
их раде, јер бн их они свршили јевтипије и баље, 
г. Мпиистар одговорно je n каже: јесте, пмади смо 
наше предузимаче и друштва који су радили же- 
лезнице и путеве, na су још била скупља. 

A тнх предузећа више нема јер су се изгу- 
била и нзбрисана, као Дрина, као Пионир и дру- 
ги, зато што су изгубила и пропала, a ja верујсм 
да нису пропала коцкајуКи се и пијући, него зато 
што кад су правили   уговор није био    нажалост 
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мииистар г. Лаза Радивојеиић, него су били Анта 
Радојевић, Андра СтаииН, Спетнслав Милосавље- 
вић и други, na пије било као сада да се уговор 
преноси чак на трећег лиферапта, na свима њима 
добро,  само држави није добро. 

Господо, ово питањс пије више пнтање ни 
нас овде у Парламенту, ни Андре Станића, кога 
цела зсмља пошту.је и цени као честита и вели- 
ки ауторитет, него цела се земља заталасала, цео 
парод je y6eljeii и уверен да овде има штете no 
државу. Ja кад сам био сада no ужичком округу, 
мене су питали и казали ми: „Немојте се враћати, 
ако не гласате протнв таквпх радљи и таквог ми- 
нистра саобраћаја.'" Шта више све ose пруге, које 
су узели странци у рад, раде наши предузимачи и 
io са малом зарадом, a ош горе клзлацу и узи- 
мају велику зараду, што ne може г. Мипистар »in- 
чим побити. A да нема штете за државу, не бн 
могао уговор да се препоси чак na треће лице и 
да сви на томе уговору зараде. Друг Зелжовнћ 
пре неки дап рече, да je закључен и једап уговор 
за градшу Упске пруге за 400 милиона дипаоа, 
na до данас није се почело радпти, али се плаћа 
3% интереса, што износи 12 милиопа дипара. Ако 
je то тачно, ro je отворено бацање иародне имо- 
вине. 

1932 године паши лнферапти су нмали доста 
прагова и попудили су Гепералпој дирекцијп Ми- 
нистарства cao6paiiaja да те прагове излиферују. 
Г. Министар саобраћаја није сматрао за дужпсст 
да купи (од наших лифераиата те npai'jee, seli je 
купио од Фушеа прагове, који су били na Сушаку 
н спремљени за Фрапцуску, a ona их одбила зато 
што нису одговаралн условнма и димеизијама. Да 
ли je то било na штету државе? Зато су мпогпм 
пашим људима нструли и пропалп прагови no 
шумама, a купљени прагови од Фушеа ни до да- 
нас нису  употребљепи и леже no стаппцама. 

Прошле године, у 1933, дато je до 100.000 бу- 
кових прагова Мипистарству саобраћаја. Te су 
прагове комисије прпмиле na утоварпим стапипа- 
ма и упућепи су у Обилићево na импрегпацију. 
Кад су прагови тамо дошли, пикаква комисија 
пије их прегледала na време, nero су прагови о- 
стали три, четири и пет месеци и ако no уговору, 
који je склопљен са Генералпом дирекцијом, само 
за 15 дана има да се чипе рекламације. Али онп 
су више месеци држали те прагове и како пису 
били лепо сложепи нити чувани, они су пропали, 
и после кад je дошла једпа комисија, ona их je 
преполовила и ту су лиферантима пропали милио- 
ни динара. Ko iie то да плати? Да ли држава или 
ко je крив, или да трце ту штету онн, који нису 
ништа  криви. 

Ha ово што je рекао г. Тоша Painh доћи ће 
r. Андра Станић са документима и даће свој од- 
говор, a ja ћу, господо, да завршим овим: Са 
свега изложепог што смо чули no овој ствари око 
закл>учеља уговора са страним друштвима, a за 
израду пруга у пашој земљн, могли смо копста- 
товати, да се г, Мипистар Радивојеви!) потрудио, 
да ови' уговори добпју закопску форму и обавез- 
ну силу према пашој држави, a с друге стране мо- 
же се констатовати, да г. РадивојевиИ како при 
закључежу ових уговора, тако исто и при изве- 
сним осталим радњама у Мнпистарству cao6palia- 
ja, није довољио водио рачуна o шггересима na- 
me земље. 

Да би се ова ствар правилпо решила, a и да 
би пародпи послапици бнли у MoryiinocTH да гла- 
сају за буџет Мппистарства саобраћаја, јер пот- 
пупо увиђамо потребу и оправданост допошењп 
државног буџета, слободап сам предложити сле- 
деће: да се из Парламепта образује Апкетна ко- 
миспја, која би целу ову стнар нспигала, a самим 
тим г. Мнпнстар имао би да даде оставку. 

AKO се ne прихвати овај мој предлог, мени je 
веома жао, што и ако сам члан Владине већине, не 
мигу са (Нзвесиим мојим друговима гласати за буџе)' 
Мипистарства саобраћаја ne ради тога, што би у 
оваквој ситуацијн стављали извеспе примедбе na 
буџет, већ то чинимо у знак протеста, што се na 
челу тога Министарства и даље палази г. Мини- 
стар Радивојевић. 

Потпретседник др. Авдо KacanoeroBHh: Има 
реч г. Анте Мастровић. 

Ante Mastrović: Gospodo narodni poslanici, 0 
moru i pomorstvu u ovoj se je Skupštini dosta govo- 
rilo. Govorilo se je lani, preklani i uopće govori se 
svake godine, ali žalibože uzalud. Nadležni ministri 
i pored njihovih lijepih riječi za more i za pomorstvo, 
nemaju dovoljno razumevanja za naše more, za naše 
pomorstvo i ribarstvo. Nas blovene kao da prati neki 
ZćX) udes, te ne možemo da shvatimo važnost i ulogu 
mora i pomorstva u životu naroda. Nećemo da vodimo 
računa o poznatoj i priznatoj istini, da se i kultura 
ljudskoga roda rodila i razvila na obalama sinjega 
mora. Značaj i uloga mora i pomorstva u životu jed- 
nog naroda i jedne države najjače odskaču u upore- 
denju kulturnog i ekonomskog razvitka anglosaških 
i slovenskih naroda. Dok jedna takorekuć šaka ljudi 
vlada cijelim svijeiom,zahvaljujeći svome razvijenom 
pomorstvu i crpi iz cijelog svijeta nepresušna bogat- 
stva dotle milionski slovenski narodi daleko zaostaše 
sa njima u svom ekonomskom i kulturnom razvitku 
i jcuva mogu, snagom svoga broja, da se održe kao 
nezavisne jedinice u velikoj svjetskoj utakmici. Ako 
uzmcie da je sama naša Savska banovina veća od 
Holandije, pa ako uporedite stepen našeg i holand- 
skog kulturnog i ekonomskog razvoja, možda ćele 
bolje shvatiti značaj i važnost mora za sve narode i 
države svijeta, koje ga znadu cijeniti. Nije dakle čudo, 
što cijeli kulturni i napredni svijet posvećuje svom 
moru i pomorstvu veliku i odgovarajuću pažnju. To 
se najbolje ogleda u finansijskim naporima, koje po- 
jedine države i narodi čine da u ovim teškim danima 
održe svoje pomorstvo u životu i na visini. Ja ću samo 
navesti nekoliko primjera prema podatcima Britansice 
pomorske komore i to za razdoblje od 5 godina t. j. 
od godine 1927 do 1932. Tako je naprimer Amerika 
izdala za pokriće gubitaka državnih preduzeća za po- 
morski saobraćaj, zajedno sa gubitkom od prodaje, 
te za subvencije za poštansku službu, opravke starih 
i izgradnju novih brodova ukupno 1.431.500.000 do- 
lara. Francuska je pak kroz to razdoblje izdala za ga- 
rancije, za konstrukciju i kupovinu brodova, za sub- 
vencije i za zajmove brodarskim društvima u novčanoj 
neprilici 3.075ДКХООО francuskih franaka. Dok je Ita- 
lija za zajmove, za kupovinu i nove konstrukcije bro- 
dova, za subvencije i uopće za razvijanje plovidbe 
izdala Lit. 3.159,000.000, naša pak država koja ima 
u ravnom pravcu preko 400 km. a u razvijenom pre- 
ko 5000 km., dugačku obalu, kojoj smo mi Dalmatin- 
ci sačuvali naše sinje Jadransko more, u strahovitoj 
vjekovnoj utakmici sa Italijom, ona je izdab na pa- 
piru i to ne do 1932 godine, nego do kraja budžetske 
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1У34 godine ukupno 375,350.000 dinara, kažem na pa- 
piru jer naše brodarstvo nije ni to primilo — od de- 
cembra 1932 godine nije primilo skoro ni jedne je- 
dine pare — a to, gospodo narodni poslanici, ne pre- 
stavlja niti sto milijona talijanskih lira, prema preko 
tri milijarde koje je izdala za svoje pomorstvo na- 
vodno siromašiuj Kraljevina Italija i to ne do 1934 ne- 
go samo do 1932 godine. 

Sudeći po ekspozejima g. Mihistra saobraćaja, a 
i po tome što mi narodni poslanici iz primorskih кгб- 
jeva znademo, moram istaknuti da g. Ministar sao- 
braćaja Ipak Ima razumijevanja za potrebe našeg po- 
morstva i ako još uvijek u nedovoljnoj mjeri. Ali s 
druge strone moram istaknuti, da drugi važni i odlu- 
čujući faktori u Vladi nemaju mnogo razumevanja 
za naše more i za naše pomorstvo i da oni nose u 
najvećoj mjeri odgovornost za katastrofu koja prijeti 
našem brodarstvu. Naše brodarstvo, gospodo narodni 
poslanici, dnevno propada i mi gubimo poziciju za 
pozicijom, koju su naši djedovi u prošlosti stekli. Ja 
dižem pravovremeno i sa ovog mjesta svoj alarmira- 
jući glas i skrećem pažnju čitavoj Kraljevskoj vladi, 
koja odgovara Kralju i narodu, prošlim i budućim po- 
koljenjima, da je naše pomorstvo u ozbiljnoj opasno- 
sti i da, bude li se i dalje tjerala ova politika, da će 
naše pomorstvo doživjeti katastrofu, a s njime i naj- 
viši interesi naše države i nacije, jer gospodo, ne smi- 
jete nikada zaboraviti, da je buduća veličina naše na- 
cije ispisana na lalasima Jadranskog mora. 

„Ciuvajte naše more", bio je to prvi pozdrav na- 
šeg uzvišenog Kralja i gospodara, kojim je pozdravio 
u Splitu naše vrijedne pomorce, moranare, kapetane i 
ribare. Mi primorci svaki dan mislimo sa osjećajima 
bezgranične odanosti na ove velike i duboke Kraljeve 
riječi, ali pri tome mislimo i to, da bi o njima morala 
da vodi više računa i Kraljevska vlada, a naročito g. 
Ministar finasija, 

Naše pomorstvo nije se moglo odbranili od posije 
dica svjetske privredne krize, koja je naročito po- 
godila pomorstvo i one privredne radinosti, koje su 
s njime u vezi. Zato i sve pomorske države svijeta tako 
osjetno pomažu svoje pomorstvo. 

Naša trgovačka mornarica uzela je znatnog učeš- 
ća u posredovanju prometa između pojedinih pomor- 
skih država, a naročito je činila znatne usluge našoj 
domaćoj privredi preuzimajući terete u našim doma- 
ćim lukama i raznoseći ih po čitavome svijetu, poseb- 
no po Sredozemnom Moru, što je prije obavljala, da- 
kako uz daleko skuplje uslove, samo strana zastava. 
Da bi se mogle učvrstiti naše trgovačke pozicije na 
stranim tržištima i da bih se uopće naša privredna eks- 
panzija mogla pojačati, i našim izvoznicima olakšati 
posao za osvajanjem novih tržišta, potrebite su si 
gurne i pouzadne veze naših brodarskih preduzeća, 
jer čim ćemo biti prisiljeni, da se poslužimo stranom 
zastavom, uslovi prevoz;.- biće vrlo teški, jer tarifna 
politika svake nacije u prvom redu služi razvoju 
njezinog izovaza, a više puta i sprijecavaju tuđeg. 
Dobro uređena linijska plovidba kao i osjetno jača- 
nje našu slobodne plovidbe, neophodna je potreb', 
naše privrede, koja mora da sačuva svoja stara i da 
pronađe nova tržišta. 

1 ako je paragrafom 48 br. 3 Finansijskog zako- 
na za godinu 1933-3-1 i novim amandmanom za Finan- 
sijski zakon te budžetske godine određeno, da se inu 
donijeti uredba o promicanju i potpori pomorskog 
brodarstva, ista još nije izdala, na veliku štetu razvo 
ja i održanja naše slobodne plovidbe. 

Prije nego što predem sa pomorstva na ribarstvd 
i  na  našu pomorsku administraciju, hoću da podvu- 
čem još samo jednu činjenicu, koja će otvoriti oči i 
onima, koji za našu obalnu plovidbu nemaju ni malo 
razumijevanja.   Općenito  se  misli,  da  je  takozvana 
subvencija našoj obalnoj plovidbi jedan teret za finair 
sijsku snagu naše države. Tako misle mnogi faktori U 
Kraljevskoj vladi, a možda isto tako i mnogi drugi. 
Ja hoću samo, gospodo narodni poslanici, da Vas uot- 
sjetim na našu najnoviju i sigurno vrlo važnu privred- 
nu granu, na turizam, o čemu ću govoriti u budžetu 
Ministra trgovine, a čiji utješljivi razvoj  i zamah  i- 
mamo da zahvalimo u prvom redu našoj dobrbo ure- 
đenoj obalnoj  plovidbi.  Kad  bi  danas I'.Ministar fi- 
nansija sračunao, koliko turizam unosi koristi u našu 
zemlju, koliko naša zemlja dobiva na \ izumima,  na 
željezničkim kartama, na stranoj valuti i td. od tu- 
rizma, ja sam, gospodo, duboko uvjeren, da te nepo- 
sredne   koristi   u  samome   novcu   iznose  mnogo  više 
nego li onih l(i miliona, što ih država daje našoj obal- 
noj  plovidbi, li vidu subvencije. Ako bismo k tomu 
sračunali i direktne pri.štednje države, koje iznose si- 
gurno preko 25 miliona dinara za prevoz pošte, tada 
možemo smjelo ustvrditi, da je ta državna investicija 
doista najrentabilnija, jer    država    prima    u    novcu 
više, nego li što sama u novcu izdaje. A gde su dru- 
ge ogromne koristi koje turizam donosi, a gde su go- 
leme moralne koristi koje naša država crpi od našeg 
jadranskog   turizma.   Ta   ne   smije   se   zaboraviti,   da 
naš Jadran posjećuju razni elementi od srednjeg pa 
do najvišeg i najuticajnijeg stališa iz krajeva svijeta. 
Svi dolaze i svi odnos.' o našem narodu, ■• našoj sred- 
njosti, miru, zadovoljstvu i kulturi najlepše dojmove 
i po njima se u svojoj kući vladaju. Svak; godine pro- 
jure  našom  Dalmatinskom  obalom    stotine    hiljada 
strarlaca, ministara, učenjaka, političara, najviših priv- 
rednika, književnika, umjetnika i  td.  i svi su zadc- 
voljni i svi nose sobom najbolje utiske. Može li biti 
jače i uspješnije propagande naše državne sređenosti 
mira i zadovoljstva? A gdje su druge usluge, koje na- 
ša obalna plovidba čini državi, njenoj administraciji, 
vojsci, privredi, saobraćaju i td.? Ko dakle, gospodo, 
više stvarno daje, da li država u vidu one subvenci;e 
od 4fi miliona dinara, ili naša brodarska preduzeća u 
vidu svih  tih  neocijeiijenih  usluga  državi  i  narodu? 
Smije li se dakle upropastiti ta važna i toliko korisna 
privredna grana, te naše pomorstvo vjekovnom bor- 
bom sačuvano u teškoj utakmici sa Talijanom? 

Gospodo narodni poslanici, prelazeći na pitanje 
uprave pomorstva i na ostale funkcije koje su s time 
U vezi, moram istaknuti, da mi na Primorju ne mo- 
žemo da budemo zadovoljni sa podređenim položajem 
fnnkeionera, kojima je ta uprava povjerena, u današ- 
njem sklopu Ministarstva saobraćaja. 

Ja sam po toj stvari govorio i prilikom prošlog > 
dišnje budžetske debate, ali kako se u poslednje vri- 
jeme ponovo pokreće u javnosti ovo pitanje, dužnost 
mi je da podvučem, da je gledište ogromne većine 
primorskog pučansiva sadržano u stavu koji je zau- 
zeo jedini vrlo važan primorski forum, trgovačko-in- 
dustrijska komora u Splitu, a koja traži: da se orga- 
nizacija uprave pomorskog saobraćaja ima provesti 
li pravcu što veće neodvisnosti od ostalih upravnih 
grana u Ministarstvu saobraćaja; da se imaju čuvati u 
pravne tradicije i kontinuitet uprave kao i usavršavanje 
onoga što postoji; da se ima proširiti komperitencija 
direkcije pomorskog saobraćaja u pravcu da direktor 
pomorskog saobraćaja, osim svoje zakonske nadležno- 
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sti, bude glavni i neposredni referent ^. Ministra po 
svim pitanjima nautičke,komercijalno-saobraćajne i ie- 

lativne prirode; dn se uspostave savjetodavni od- 
bori иа pomorska i ribarska pitanja, u cilju uže ?a- 
radnje sa privrednim komorama; i da se koiicentn- 
MI svi upravni pomorski poslovi na Primorju u uji- 
hovom prirodnom ambijentu. 

Gosi>odo narodni poslanici, i naša brodogradnja 
koja pretstavlja u sklopu naše pomorske privrede vr- 
lo važnu granu, usled posvemanjšeg nerazumjevanja 
nadležne vlasti, proživljuje takode vrlo teške dane. 
Ja neću da citiram, radi kratkoće vremena, šta danas 
ostale države žrtvuju za održanje te važne industri- 
je, nego ću se samo pridružiti općem zahtjevu, da se 
bezodvlačno pristupi raspravi i donošenju zakona u 
korist brodogradnje, pa makar to bilo i u najčednijmi 
granicama, oslobađajući naša brodogradilišta od c i- 
rine za strojeve, sprave i materijal, potrebit ovoj in- 
dustriji, kao i <la naša subvencionisana, a i nesubveir 
cionisana društva vode više računa o nacionalnoj duž- 
nosti, da popravljaju svoje lađe u domovini. 

što   da kažem gospodo narodni poslanici 0 jed- 
noj sa socijalnog gledišta možda najvažnijoj privred- 
noj grani,  a sigurno o najsiromašnijem    privrednom 
lojb   našeg naroda,  naime o  našim  ribarima. Pozna- 

ta je naša narodna poslovica koja je označila sudbinu 
ribara  riječima: »Mlad riba-r ■— star prosjak«. I doi- 
sta, gospodo, mene je stid govoriti o brizi koja se po- 
svećuje  tom našem staležu, u toj vrlo važnoj privred- 
noj  sirani,   od strane naših nadležnih faktora Gospo- 
do, samo da vam spomenem, da mi imamo, po službe- 
nim podacima, na samom području trgovačke komo- 
re u Splitu,  14.000  ribara, čemu treba pribrojati jo.š 
i veliki  broj naših ribara na sjevernom i južnom Ja- 
dranu, koji spadaju u područje Zetske i Savske trgo- 
vačke  i  industrijske komore. Za sve te ribare g.g. na- 
rodni   poslanici  bilo je   predvideno  u  budžetu  mini- 

rstva  saobraćaja 1933/34 ciglih 100.000 dinara,   , u 
godini   1933/34 dinara 250.000.—. Ove cifre koje ne 
dosižu   visinu pripomoći koje prima jedna zadruga ii 

ni jim   krajevima naše otadžbine, ili jedan od ma- 
njih   i   tolikobrojnih rasadnika razasutih po našoj ze- 
mlji,  imaju da  ublaže socijalnu bijedu našej,r najsiro- 
mašnijeg privrednika u zemlji, da mu obnavljaju ra- 
tom  uništene alate i da ga osposobe za utakmicu sa 

im   sretnijim konkurentom, Talijanom. 
I   k   tome. moram  da nadodan još i to, da kada 

taj  siromašni  ribar i ulovi malo više ribe, on nije u 
Stanju  da   je plasira po zemlji, jer nema ni tehničke 
mogućnosti, čak i onda kada bi komunalna trošarin- 
-ka  politika omogućila prodaju  ribe. Ovom prilikom 
apelujem    na gospodina Ministra vojske  i  mornarice 
da prouči   pitanje, ne bi li naša vojska mogla barem 
jedan  ili   više puta na mjesec da upotrebi riblju hra- 
nu, koja,   kako je poznalo, vrlo je izdašna i vrlo do- 
bra,  jer bi  to sigurno bilo od velike i osjetne pomoći 
našem vrijednom i zaslužnom ribarskom staležu. 

Gospodo narodni poslanici, pri svršetku svoga 
govora dužan sam da izrazim gospodinu Ministru sao- 
braćaja zahvalnost što je pitanje Unske pruge defi- 
nitivno maknuo sa mrtve tačke. Čitava se kampanja 
digla protiv te pruge, jer su finaisijski uslovi, pod 
kojima se pruga ima da gradi i suviše teški za našu 
zemlju. .Ja sam uvjeren, da su i Kraljevska vlada i 

o-podiii Ministar saobraćaja uložili sve svoje sile, 
da gradnju ove pruge omoguće pod uslovima koji su 
u ono vrijeme bili najpovoljniji. Međutim sam dubo- 
ko uvjeren, da će se ova pruga, koja je u neku ruku 

osnovica novog ekonomskog života dviju banovina. 
Primorske i Vrbaske, a kojoj gravitiraju djelimično 
i Savska i Dunavska, u svakom pogledu isplatiti i da 
za ostvarenje ove toli važne željezničke pruge, ni- 
jesu nikakove žrtve ni prevelike ni nerentabilne. 

U uvjerenju, da ove moje kratke napomene ne- 
će biti i ove godine uzalud izrečene, čast mi je izja- 
viti da ću u znaik povjerenja Kraljevskoj vladi i gos- 
podinu Ministru saobraćaja, glasati za ovaj budžet. 
C M 'bravanje   i   pljcskanje). 

Потпретселпчк др. Коста llunomih.- Реч има 
народни посланик г. Апдра Станић. Госиодо ua- 
родни послаиици, г. Андра Станић je замолно, sa- 
ro што има нрло опсежап материјал, да може дуже 
говорити него што je npe/innheno Послоппиком, 
je in сагласпа Скупштина с ти.м? (Гласопи: Јесте). 

Андра Станић: Господо послапнци, после ne- 
;i,e.i>e дана, одкако сам гонорио o уговорима ча ipa- 
leibe жељезничких пруга, г. Министар саобраћаја 
да1о нам ijle јуче одговор. To je било и сувише дуго 
чекања кад су у питању viч вори, који су изазвалп 
здпрепашћење у овоме Дому и у namoj јавности. 

Јуче смо, најзад, чули одговор од г. Миппстра. 
Јасно je да његова одбрана пије могла да поколс- 
оа im једну од omi\ чињеница које сам пзпео. Ja 
сам то знао, као и многи други. При оним факти- 
ма, господо, које сте чули и које можете чнтати у 
стеграфским белешкама, ja остајем. Јуче ere чули 
и Мнпистров одговор и изволите допети вашу 
одлуку. 

Ja сам, господо, тврдио да закллчепи vronopn 
нису имали законску основу. To je нстипа, која се 
не може ничим поколебати. Пошто je ова чтвс- 
пица од нарочитог зпачаја, ja hv укратко да по- 
повим моју аргументацију. 

Уговоре за грађење пруга Велес—Прплеп са 
„Европским Друштвом за Банкарски Кредит" и за 
rpaheme пруге Приштина—Пек и Бихаћ—Kmm ca 
предузећем Едмопд Боаје, закл.учио je сам Мипи- 
стар саобраћаја г. Лазар Радипојевнк 3 јапуара 
1932 годипе, кад су постојали и Народна скупт ru- 
na n Ceuar. To je проттто члану 104 Устава, no 
коме се све државие дажбине установљавају само 
законом. Jacno je да се овај члан Устава одпоси и 
на уговоре који задужују државу. По члаиу US 
Устава који гласи: ,,Сви постојеНн закопи, сем за- 
коиа о Крал»евској власти и врховној државној 
управи од в јануара 1929 годипе, остају na cnaan 
док се редовпим путем ne измепе или укину", nuje 
могао г. Мипистар да на такав мачин закл>учује у- 
говоре. 

OCIIM тога, при закључивању тих уговора, r. 
Миистар саобраћаја mije водио рачуна mi o „За- 
кону o жељезницама јавног саобр.аћаја" који je 
донет na његов предлог као Мппистра саобраћаја 
23 јуна 1930 године и којн му je у § 4 изрично in- 
ређивао: ,,ла се грађвње шонпх пруга држаених 
жељезница одобрава законодавним путем". 

Осећајући незаконитост ових уговора г, Mu- 
inicrap сада своди своју одбрану na то да своју 
одговорпост \-блаж11 тпме да je за one уговоре до- 
био сагласност г. Претседника Владс и екопомског 
комитета Министара. Ja остављам вама, господо, 
да дате оцепу оваквог поступка r. Мшшстра сао- 
браћаја, који жели да своју одговорпост за неза- 
конити рад ублажи тиме, тто je преноси na ве1ш 
број лица. 

Ilu та његова одбрана mije оправдана. По чл. 
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2 Закона o укилању, нзмени и допуни замоиских 
пропнса који се одиосе на Врхопму Државну у- 
прану од 3 децембра 1931 године." У колнко je 
законима донсшемии no ступању на снагу помену- 
тог закона од 27 јануара 1929 године предви1)ено 
доиошеи.е одлуке no саслушашу Претседтгка Ми- 
нистаркзмог савета, и.чи no његовој сагласносии 
или no iberoBOM одобрењу, или допошење одлу- 
ка од страпе Претседппка Мипистарског сапета 

no преллогу надлежног Мпппстра, такпе одлуке 
допоснће се no ступању na cnarv овог закона no 
претходном саслушању, одпоспо одбрењу Мипн- 
стапског савета, a у колико ic тим законима пред- 
Bnt)eiio овлашћење за Претседника Миппстарског 
савета да издаје уредбе, од даиа ступања na cnnrv 
овог закона ово овлаш11еп>е важи за Мипистрскп 
савст." 

По чл. 8 тага закопа: „Овај закон ступа у жи- 
вот када се обнародује у „Службепим Новппама", 
a добија обавезпу снагу na дап 3 janvapa 1932 ro- 
дине. Истога дана престају важити сви закони и 
уредбе no предмету овог закопа у колнко су њему 
пр.отивни." 

Ова два желЈезпичка уговора, као што сам 
рекао, потписана cv 3 janvapa 1932 годипе, a то je 
дет када je овај „Закон o укидању, пзмснп и до- 
пуни зпкопских прописа који се олпосе na Врхов- 
HV лгжавпу управу" гтутго у жпвот. To зиачп да 
г. МпипстаЈт саобраћаја ne може пи na овај пачпп 
да оправда пезакоппстост снога nocTvni<a. 

Kao доказ да je закључивање уговора npa- 
вплно извршено, г. ЛАппистар саобраћаја наводи 
да cv свн vroBopu и сва решења која cv v вези 
ca овим vroBopiiMa одобрепп ол стпапе Главпе KOFI- 
тполе. Како гласе сва решен.а Главпе контролс 
ппјс мп познато, и o свима тим решењима ne могу 
да говорим. Алп ии je позпато pemen.o Главпе коп- 
троле од 10 октобра 1932 годипе Бр. 83572, којпм 
je Главна коптрола допела одлук\' o peincn>v Mn- 
нистарског савета no коме je, na предлог Mnnn- 
стра саобраћаја накнадно уступл.епо граНење дру- 
гог колосека од Београда до Респика. као пподу- 
жеп,е ол Кпежевца до Респпка, друштву „Бати- 
њол". Главна je коптрола пашла: ,,Да na ово рс- 
шеп.е пема шта да приметп с тпм да се за пакнад- 
не радове na изради другог колосека до Респика 
издејствује закопско овла111ћеп>е, т.ј. да се фипап- 
спјски уговор и закон од 5 децембра 1931 годипе 
nponmpn n na ове радове". — Коттап.е ових na- 
кР1адт1х радова износи 19 милирна динара. 

Господо, и ова je одлука, као IIITO се вили из 
овог решена Главне контроле, незаконита. Mehv- 
тим, док су други vroBopn § 50 Фпп. Закона лобп- 
ли законску форму, —■ ово решење sa ралове 2. 
колосека Београд—Респпк пи до даиас није оза- 
коњено, и ако je то Главна Коптрола изрично 
тражила. 

Kao још јелан доказ да cv уговори правилно 
закл>учепи, г. Министар саобраћаја паводи да je 
била рвсписаиа лицитација за све пругб и да je 
од пријављених предузећа изабрао најповољније. 
По чл. 91 Закона o Дпжавпом рач\ч10водств\' на 
iinnoi лицитацији морају бити пајмап.е три nonv- 
де. Министар je рекао ла je било nnnic понуђача, 
али mije казао да cv тражене попчме за осам nnv- 
га. Ип sa једну npvrv nnje било три лицитанта. 
Популе предузећа нису одговарале прописаппм 
финансиским условима.    По чл. 93 Закона o Др- 

жавном рачуноводству ne одреГјепп оферти и о- 
ферти који условлЈавају измепу прописаних у- 
слова, као и пакнадпи оферти ne смеју се узнматп 
у пост\'пак. Напомињем да je у исто време Mnnn- 
старство грађевина тражило понуде за нзраду m- 
тева у nainoj земл.п. Према штампапом извештају 
начелника одел>еп>а за путеве пи услови ни nonv- 
hene цепе нису прихватл.нви и све су пон\'де од- 
бијене. Минпстар саобраћаја namao je да cv таквп 
услови sa жељезнице бнли прихватљиви. — По 
Закону o државном рачуноводству морала се у 0- 
ваквом случају одредити друга лицптација. 

У свом говору г. Мнпнстар je навео и овај ар- 
гумент: да je према § 5 Уредбе o организацији 
Мипистарства саобраћаја и саобраћајпе службе, 
Мппистарство саобраћаја било надлежно за закљу- 
чивање овпх уговора. Ta надлежност за закл>учИ' 
вап>е уговора претпоставл>а да су сви претходни 
законски прописи испуњени. Ме1)утим, та уредба 
од 1927 године, на коју се г. Мпнпстар познва, ne 
важи с обзнром na закон o \'ре1)ењу Врховне др- 
жаипе управе од 31 марта 1929 године. Министар 
саобраћаја nnje стигао ни за пет годпна да ту У- 
редбу o оргапизацијм Мпнистарства саобраћаја 
саобрази закопу. 

Ha оспову свега изложепог jacno се види да je 
заклЈучивање овпх уговора било незакопито и 
пеправилпо и да je г. Мипистру саобраћаја било 

•неопхолЈИо потребпо да свој незаконитп рад по- 
крије законском формом, што je n постнгао ca § 50 
Финансијског закона sa 1933/34 бупетску годину. 

У своме говору ja сам доказао да су овн у- 
говорп пепотребпн и штстпи no државу. Ради то- 
га ja сам расматрао ове уговоре и поједипачно и 
са гледишта фипапспске целппе. Ja остајем прп 
опим резултатима тога расматрап.а. Г. Министар 
nnje био у стању да докаже нетачност истакнутих 
резултата, пего je само покушао да те уговоре 
преставе у лепшој бојп, ne износећи како ти уго- 
вори пзгледају у току њиховог плаћања. Док je г. 
Мпппстар изпоспо само one ппфре до почетка 
плаћања ануитета, ja сам представио како ти \- 
говори изгледају у току пла11ан>а и до краја nc- 
плате. 

Тако, ja сам тврдио: 
1) По уговору за пругу Пожаревац—Кучево 

кредитиоање изгледа овако: од 1 јула 1933 до 1 
јула 1937 годипе закључно, дакле, после две го- 
дине од рока кога треба да буде довршена. испл?.- 
тићемо из државнбг буџета no финансиском ра- 
спореду друштву: 232,332.000.— дин. т. ј. 10 мили- 
она umne од ефективног кредита. До 1 јануара 
1943 године закл.учпо исплатићемо цело name д\- 
ronaibe у сумп 433,034.700. —дпп., за ефектпвпп 
кредит којн изнрси: 220,500.000.-— дппара. 

Из изнетих цифара јасно се види колико ко- 
шта „кредитирап.е" no томе уговору. 

2) По уговору за желЈезпичку npvrv Велес— 
Прилеп кредитирање изгледа овако: До 3 јапуара 
1940 године, прсле 4 и no године од довршоч. i 
пруге, псплатпГ^мо друштву 345,709.053 динара, 
т.ј. за 18,258.487 динара више од целокуппог е- 
фективног кредита који нам даје друштво за же- 
љезппчке радове и материјал. Од 3 јула 1932 ro- 
дине до 3 janvapa 1944 голипе заклЈучпо. no ефек- 
тивном кредиту од 327,450.5fi6 днпара исплатиће- 
мо цело паше дуговање за жељезничке радове и 
материјал    који he изнети    no финан. распореду 
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558.332.653 дишра. 
3) По угонору 3;i иругу Приштина—Глогонци— 

Пећ   ii   Бихаћ- K'mm, рекао сам, кредитијрање из- 
гледа овако: 

Од I јануара 1933 родине до 1 јула 1933 ro- 
дине докле пруга Приштииа!—Глогонцп—fleh тре- 
ба да буде готова, OIIIIL; коплаћено друштву према 
финашсијском распореду: 171,144.706 динара т.ј, за 
5,5 милиона оише него што износи прорачумска 
вредност радова na прузн Приштнна—Пећ, a до I 
јула 1940 године, na годину дана по дрвршењу 
пруге Бихаћ—Книн (т.ј. ако owa буде потова ло 1 
јула 1939 годинс) исплатићемо преко 450 милиоиа 
дннарп колико износп прво предрачунско кошта- 
ње обеју тнх ируга. 

За ефективпи кредит од 491,175.782 динара 
исплатићемо од 1 јануара 1933 годШне до 1 јула 
1944 године закључно, цело наше дуговаи.с no 
томе кредиту KOJI.' he изнети преко 775 милнопа 
лииаЈ^а. 

Ha овај иачии, као ШТО сам Ja учинио, МОЖб 
се дати јасиа слика „кредитирања" no тим угбво- 
рима. Г. Министар прећутно признаје тачност ових 
цифара, али због тога што овај пачии претстав- 
л>ан>а ne одговара његовој тенденцији, он неће да 
нам па овај начин претстлви ово „кредитирање". 

Док се ипак, колико толико, упустио у noje- 
диначно разматрање ових уговора, њихово no- 
сматрање са гледишта финаћсијске целине г. Ми- 
нистар у иачелу одаија. „He могу се све пруге гре- 
тиратм као једна заједмнчка целина", вели г. Pa- 
дивојевић, n nehe im да улази v п.пхово разма- 
тран>е са тог гледишта. Међутим једино посматра- 
и,е уговора са једне финннсијске целине можедати 
праву слику „грађевинске политике" г. Министра 
Радивојевића. Ови уговори као једна целина при- 
тискују и онако у великој мери буџет, o чему сам 
подробно roiiopiio, u зато сс onu n морају посма- 
трати као једна (јтпашсиЈска целина. 

Посматрајући хтонорс као јслпу (јтпансијску 
целииу и железничке пруге kao саставне делове 
једног програма за грађење, ми смо видели: ла 
he израда 441 км. пруга трајати иајмање 8 година, 
и да ћемо ефективно кредитирање од 1,27().()()().000 
динара за те жељезничке радове исплатити у току 
од 12 година, према финаЈисијском распореду 
примл>ених обавеза, са сумом од преко 1 милијар. 
914,000.000 мил. динара осим прима. Пратећи гок 
отплата ми смо констатовали, да ћемо из држав- 
ног буџета почев од 1 јула 1932 године до 3 јула 
1939 године закључно, докле n последња пруга, 
БихаК—Kimu, треба да буде довршена, исплати- 
ти више него што изиосе norol)Ciie сумс (1,290 мп- 
лиона)   и то осим прима. 

Послс те констатацијс ш смо наЈавили: Мп- 
нистарство саобраћаја могло ji: и требало je да 
изврши расгторед ових грађец>а тако, да са овим 
кредиткма који се морају уносити у буџет, ii.ipii.'m 
све ове пруге и без закључења ових уговора, и 
на та.ј начин уштеди све кзлишне отплате до I 
јула   1944 год. 

Ha основу тога рекао сам да су закл.учепи \ - 
говори не само непотребни него и од велике ште- 
те, и упустио сам се у расматрање, шта би нас ове 
пруге коттале да омо их радили путем наших 
предузећа и мсхнстатовао, да би нас те пруге ко- 
штале   мање од  1.150 милиопа дииара 

Господип Мппистар саобраћаја    одмах je ви- 

део, да пооматрање ових уговора са гледишта je- 
дие фииаисијске целние јасно показује TV жало- 
сну истииу, како су иам ти уговори и непотребни 
и штетни и зато се пије mi упуштао да их ра- 
сматра са те тачке. Он je видео да су ове цифре 
тачне n да би ово расматрање уништило целу ње- 
i ову аргументацију, нарочито удешену за ства- 
рање шеког ефекта, na je одмах изјавио да посма- 
трање уговора са гледишта једне финансијске це- 
■ ume mije оиравдано. 

Међутим, ово je моје гледиште потпуно о- 
правдано и ja на овоме нарочито инсистирам. 

Ja сам, господо, дал>е тврдио да je закључи- 
вање ових уговора извршено и ni штету држав- 
иог креДита и na штету угледа name државе. 

Разлози које сам изнео потпуно доказују Mo- 
je тврђење. 

Факта и цифре, које сам изчео jeev потпуно 
na своме месгу, и г. Министар mije mi покушао да 
пх доведе у сумњу. 11 мо буде пажл>иво прочитао 
иоју аргументацију и одговор г. Министра сао- 
браћаја видеће јасно ко je у праву. 

roBopelui o пепама, ja сам рекао у сио.ме го- 
вору, да еу цене no којима друштва израђују ове 
радове МНОГО nelie од цема no којпма с\' nama npe- 
дузећа кзграђивала железничке пруге и ако су 
прилике за рад данас много повољннје и страна 
предузећа ослобођена од плаћања државних даж- 
бина. To се jacno види нз упоређивања цепа na је- 
дпој истој прузи: Приштина—Пећ, na којој je upe 
5 година израдило један део једно name предузе- 
he a други део израђује сада друштво „Батињол". 
Упоређивање je било гтотпуно објективно јер се 
тицало цепа радова na једној петој прузи. Према 
томе нетачно je тврђење Господина Министра да 
сам се ja служио упоређивањем поједтшх цена са 
разиих пруга. 

Господтг Мттстар покушао je јуче да нам до- 
каже умереност његових погођених nena и у TOiMe 
цпл.у израчунава коштање ових пруга no 1 км. и 
\ nopel)yje то коштање еа коштањем no 1 KM. дру- 
гп.х пруга. Упоређивање коштања no 1 км. разиих 
пруга, у разпим крајевима, рађених у разним вре- 
меппма n na основу тог изводити пеке закључке 
пије оправдапо. Правплпа оцела o коштању овпх 
пруга no овпм уговорима може се допети када у- 
поређујвмо њихово коштање no ценама погође- 
miM ca Друштвом n no ценама no којима би те 
пруге радпла nama предузећа. 11 зато, да Cm се 
видела петачпост Господина Министра и у томе 
излагању, ja hy изпетп просечпо копиап.е 1 км. 
ових пруга no ценама погођеним оа Друштвима и 
no ценама које одговарају оцени Оделења за гра- 
lien.e жел>езница, — посматрајући те уговоре са 
гледишта једне фимансијске целине. 

1. Коштање 1 км. no закљученим уговорима. 
Целокуппа  псплата дп  1   јула 

1944    године    no    фипапспјском 
распореду примљених обавеза из- 
поси: 2.113,593.340.— 

()д те суме греба одузети ис- 
плату кредита за набавку матери- 
јала no уговору за фађење пруге: 
11елео—Прилеп 198,906.008.— 

Toj суми треба додатн 
+   \(V'"   пзвршомпх 

1.914,687.332,— 

шдова na  pa- 
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чун државног буџета   због недо- 
вол.иог креднта  за  пругу  Пожа- 
репац—Кучево 
+ 8% изврш. радова на рачун др- 
жаипог буцста због 1иедовол>110г 
кредита за иругу Велес—При- 
леп 

4'2.0()().()()0. 

18.000.000, 

1.974.687.332. 
— 1.975 мил. = око 4.478.000 дин. 1 KM. 

441 км. 
(Без интереса за радове; Београд—Панчево, Бео- 
град—Ресник   и   Куршумлија—Приштина    и    без 
прима). 

To je коштање 1 км. пруге без државне режи- 
je и експррпријације зеМлуишта. Ак"о тој цифри 
додамо па име: 

a., државне режије no 1 км.     100.000.— Дин. 
б., експропријације земљишта 150.000.— Дин. 

250.000,— Дии. 
оида ћемо добити цену I км. пруге; 

4.728.000 дии. 
(и то без интереса за Београд—Папчево, Београд 
—   Ресиик   и    Куршумлија—Приштина    и    осим 
прима). 

2. Коштање   no I км.   no оцени   Оделења за 
фађење жељезница изнсло би: 

1,150 мил. = 2,607.000 дин. 

441 
AKO TOJ цифри додамо 250.000.— дин. км. за 

државну режију и експроприацију земљишта, ом- 
да би добилп да je целокупно коштање у ономе 
случају: 
2,857.000.— дин., т.ј.: за 1,879.000.— дип. no 1 KM. 
мање. 

Кад би пруге раднла наша иредузећа онда 
би коштање из познатнх разлога било joui мање, 
— одиоспо ова би разлика у коштању била још 
neha. 

Morao би неко рећи да овакво упоређивање 
није оправдано, јер се ово упоређивање врши из- 
међу коштања, кад се пруге исплаћују одмах са TO- 
KOM грађења и коштања путем кредитирања, кад се 
нсплате ne врше паралелно са TOKOM гра1)ен>а него 
уговореинм исплатама у току 12 годипа. Али та 
прнмедба није оправдана, јер he се, као што смо 
видели, у току 8 годипа колнко he трајати грађење 
железница из државног буџета исплатити толика 
сума, која покрива коштан3с свих железничких jia- 
дова no погођеним ценама, према чему je дал>е пла- 
ћање излишно, т. ј. прсставл>а нашу државну штету. 
Према томе, овако je упоређење оправдано и до- 
звољбно, да би се и на тај начии могла преставити 
каквоћа ових уговора. 

Да бн доказао да погођене цене са овим дру- 
штвима нису велике г. Министар се служи са упо- 
ређивањем које се ие може никако дозволити. Ом 
шта више, упоређује ове цсне, и пе узимајући у 
обзир фниашснјске услове и све олакшицс, са цена- 
ма no којима je у своје време израђивана жеЛ)езни- 
ца Ужнце — Варднште. Такво упоређивање, због 
очевидно велике разлнке у тадањим и садањим 
приликама, изазвало je оирапдан осмех код мпогих. 

Пруга Ужнце - Вардиште коштала je no оба- 
вештењу, заиста 4 милнопа динара no 1 км. У ту 
цену улазе поред коштаља железпичких радова: 

општи трошкови, експроприација ииакнаде no пре- 
судамаизбј^апнхсудова. Прп оценн овога коштања 
треба имати у виду да je пруга рађена 1922 и 1923 
г. када су због познатог пада динара цепе радне 
снаге n матерпјала биле врло велике. Тако, шадиица 
обичног радника износила je 40.— динара, струч- 
nor радаика (зидапа и мппера)  100.— динара, во- 
ловска запрега  180.— дипара n т. д. Из података 
статистичког одсека Министарства грађевина може 
се видети да je у 1932 годипп у Дринској банопини 
надница једног обичпог радпика износила 23.— ди- 
нара, зидара 58.— дппара, воловска запрега 78.— 
динара n т. д. Данас су те цене још мање. ИмајуКи 
све ово у виду можете оценити за колико се данас 
могу јефтиније израдити такви железнички радови. 
У то време, кад су одређиване повишице за ове ра- 
дове нисам био Мшшстар саобраћаја, али знам да 
су та повећања вршена законским путем!, т. ј. no 
предлогу једног стручпог одбора одре^епог за све 
предузимаче, који je свака три месеца пратио npo- 
мепе цепа радпе снаге и материјала, предлагао по- 
већање цена, na су надлежни министри, после са- 
гласности   Саветодавпог одбора при Министарству 
фипапспја и одобрења Државног савета, доноси.тп 
peinen-a o повећању цепа. 

Г. Министар саобраћаја изложио пам je чнтав 
низ примера o томе, како су ствариа кошташа зчат- 
но прелазнла оиу суму, која je унапред бнла пред- 
виђена. Услед великих рекламација, нзборни судо- 
вн досу1)Нвали су предузећима знатне вишкове, та- 
ко да су ти вншкови претставл>али зпатпе суме. Али 
г. Мипистар Радивојевић изоставио je да нам ка- 
же, у коликој мери састав изборннх судова и осо- 
бипе самих предузимача играју улогу, поред сти- 
цаја разннх околности које се појавл^ују прилнком 
1ра1)ења. 

И на прузи Ужице ■— Вардиште постојао je је- 
дан спор нзме1)У државе и предузећа Плавшић, и 
тај je cnop дошао пред Избор-ш суд. Судија од 
стране г. Плавшића био je г. Лазар Радивојевић, 
предузнмач. Taj je суд досудио предузимачу 26 
милнона динара разних вишкова. Ta je пресуда 
поништена још од Првостепеног суда. To je првн 
случај, да je једна иресуда Изборног суда попи- 
штепа n то од Првостепеиог суда. По другој пресу- 
ди другог Изборног суда који je заменио први Из- 
бории CV.T, предузеће je добило накиаду од 21 мн- 
лиоиа дииара, то јест за 5 милиона дипара мање. 

У својој претераној одбраии ових друштава, 
r. Радивојевић иде тако далеко, да нам изиоси твр- 
heibe: како са овим друштвнма иећемо имати спо- 
рона! Па зашто су онда предшМјепи избории суло- 
ви у овим уговорима?! Ме1)ут1ш, тн су спорови већ 
наступили, иако то me би требало да б\где са обзи- 
ром na све оно што им je nama држава дала. 

Потто je овом приликом господин Мннистар 
изнео и свој експозе o стању желсзпнчког саобра- 
haja, шеками једозвол>ено да овом прнлнком украт- 
ко изјавим, да стање железпичког саобраћаја није 
оиако, како je г. Мииистар покушао да га пред- 
стави. 

Док су се рапији мипистри саобраћаја брзо 
мењали једаи за другим, г. Радивојевић je, који je 
на положају миннстра cao6paliaja внше од 4 и пп 
годипе, остао ma томе положају толико времена за 
којесеможеурадити доста и за које се може рећи, 
да je толнко да се можеобележити личном акцијом 
главногшефанатих жељезница. Али морамо рећи, 
тај период г. Радивојевнћа није псриод кретања у- 
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напред,него je  пернод застоја у развитку наших 
железница. 

Ова коистатацнја, која се износн у тронутку 
оправдане критнке mije неповољна због неке поле- 
мичке теиденције. Ona je објективна. Њену објек- 
тивност доказује ова књига под насловом: »Стање 
државних железница у 1932 години«, коју je напи- 
сао г. Генерални директор Железничке дирекције 8 
септембра 1932 године, као ексиозе Мннпстру сао- 
браћаја уз предлог буџета железничке упраие за 
1933-34 годину. 

Станзе државних железница у 1932 години о- 
цртава i'- Генералнн директор у гешким бојама. 
Ja се Hchy да улуштам, да износим целокупну са- 
држ:ину ове иитересантне кљиге, иисане са о- 
иравдаиим болом једиог савесиога старешнне, али 
мислим да je потребно ради уклањања и послед- 
њег пчжушаја обмане, да наведем само ових не- 
колико навода нз ове књнге. Ha странн 6 каже 
ее : . ! 

,,3а један део наведених пруга иабављене су 
шине, плочице и везице на рачун репарацнја нз 
Немачке a делом из Пољске на рачуи компеизаци- 
ја. У^грађивање се није могло извршиги, јер не 
достаје 'ситан колосечни материјал, који се из- 
рађује код домаћих фабрика, a за чију иабавку 
иемамо буџетскнх креднта. Иогребио je 15,500.000 
динара за набавку овог матернјала. 

Te тако, услед немања мредита за ситан ко- 
лосечии материјвд и за радиу сиагу за уграђи- 
вање, леже нам поред пруге преко 400 км. неугра- 
ђених,    нових шина и пропадају услед рђе. 

Дакле због 15,500.000 дннара, колико недоста- 
je кредита за набавку ситиог колосечног матери- 
јала, изложене су прошдању од рђе око 400 км. 
нових шина у вредности око 90.000.000 динара, 
a што je најглашшје н поред ових нових шина, 
саобраћај се и даље »обавља са смаи.еиим брзи- 
иама   преки пресгарелих и дотрајалнх шина.« 

A колико, господо бацамо на ове уговоре! 
Ha 'страни 27 изложене су слике из мојих се 

види на који се 'начии врши ошравка локомотива 
и вагона, na се каже: „Из горњих слика се види 
да се оправка лоиомотива и вагоиа врши у згра- 
дама —■  без крова", 

Ha спраии 28: Оснм ■попа, на партију 10, тра- 
жили смо кредите и за друге хитне радове као: 
1) за радну смагу за измену шнна 15 милнона ди- 
иара; 2) за исплату половнне вредности експро- 
приадије земл>ишта за станицу Скопље у износу 
4,300.000 динара. Експроприација je извршена још 
у ирошлој години и по Закону o експрсшрнацији 
требали •смо целу суму одмах исплатити. Због не- 
исплате землуишта постоје многе тужбе у Мини- 
старству саобраћаја". Не иоплаћујемо, дакле, зем- 
љишта која смо од људи одузелн, a бацамо толи- 
ке nape иа грађењу ових пруга! 

Ha страии 30: „Нарочито рђаво стојимо са 
курсним колима т. ј. колима, -која се пуштају у 
иеђународни саобраћај. Докле се све државе era- 
рају да у курсна кола убаце најбоља своја кола, 
са модерном спремом (oai електрнчним осветлЈе- 
њем и огревом), дотле маше железннце често ни- 
су у могућности да уврсте курсна мола због неза- 
довољеЈва техничких послова (која су зато про- 
иисана), na и ,0113 кола која се уврсте у међуна- 
родии саобраћај, врло често се избацују из сао- 
браћаја    на  свима   страним   пругама   због   разних 

техничких недостатака, махом због неисправности 
осовина, кочиица н гнбњева. Због тога друге 
железничке управе, место нашнх недостајућих или 
из caio6pahaja избачених курсннх кола, увршћују 
на иаш рачун своја кола због чега до данас ду- 
гујемо 63,683.191 осов. км односно 17,577.729 ди- 
иара". 

Ha страни 42: „Поред тога, што на време не 
исплаћујемо угаљ, ми не исплаИујеми na време ни 
остали матернјал. Благајне, као н остале канцела- 
рије управе, сталио су иоседнуте многобројним 
лифераптима, који преклињу, да им се исплате 
рачуии за испоручени материјал, како би и оами 
могли да одговоре својим хигним обавезама". 

Ha страни 47: „Сваког дана, у свако доба кан- 
целаријског времена може се видетн no надлеш- 
твима великп број политнчара, којн истрајио нн- 
тервеиишу no разним персоиалким пптаљпма, као 
na пр. no повим поставлЈењима службеппка —■ нако 
редуцнрамо пепотребно особље због смањепог pa- 
да ma железници; заггам no премештајима служ- 
беника у њнхове родне крајеве, — ма да желез- 
мичка управа прппцпппјелно поставл>а службени- 
ке ван 1вихових родних места. Затпм no унапре- 
ђенлша, (na чак и у оцепЈивап.у особља!) служ- 
беника — ма да je зато једино меродавпа оцена 
п.пховп.ч претпкхггављеиих старешина, донета на 
основу доказаног успеха у раду". 

„Ове су политичке интервенције дапас узеле 
толико маха, да je за расправљање и одговоре na 
п.пхова мпогибројпа; приватна ппсма ангажован 
велики број службепика, a na штету редовних no- 
слова". 

И док ми унооимо оволике суме у буџет за 
rpaljeibe пових пруга no оваким уповорима госпо- 
днпа Министра саобраћаја, оскудева се у креди- 
тима за најпрече потрвбе нашнх железннца! 

Осећајући да je његова одбрана лишена no- 
требие аргумептацпје н да се ne може одбранити, 
господип Мипистар приступа и последнЈем покуша- 
ју да критиковањем рапијег рада ублажи поступке 
свога мнппстарског рада у томе циљу он нам изно- 
си, како су раније грађене железничке пруге без 
потребпнх студпја n појавЛ)ује се у улозп чове- 
ка којп напада!! (Има право, зашто ne, чује се из 
сале. To je најбољд одбрана). Најзгоднији при- 
мер за такав рад, који критикује, даје нам сам roc- 
подин Радивојевић. Он je чак, погодио грађење 
пруге за коју није ни траса обележепа и која lie 
се почети градити тек после 4 године од дана по- 
годбе, плаћајући за то време иитеркаларви ипте- 
рес. Ме1)утим још 1928 године кад сам био Мнпп- 
стар саобраћаја, израђени су планови за полови- 
ну пруге, од Бихаћа до Доњег Вакуфа, н била je 
памера да се тај део узме у рад из креднта за по- 
магање паснвнпх крајева. Израђена je била уред- 
ба за радове, испослат алат и матерпјал, n нзвр- 
niena експроприација земљишта. Ha зашто се није 
прнступило овим радовима, кад овај део пруге 
остаје, без обзира да ли h'e пруга nlm na Зрмању 
или Kinin? 

Али, кад се Beli г. Мппистар упустно да набра- 
ја пруге, за које пису бнли израђени детаљни про- 
јекти, као na пр. за пругу Крал.ево—Рашка, у na- 
ди да са њим постигне неки ефекат, требао je да 
одговори na питање г. аосламика, који je био Ми- 
пистар кад су те пруге даване у рад. Ha то питаше 
он није одповорио, остављајући г. г. посланицима 
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да omi то нагађају. Изјављујем да нисам ja GIIO 
тај Министар, али хоћу да ^апоменем да су и за 
те пруге изграђиваии детаљ1ш пројекти у току pa- 
да, као што се ради и na овим пругама na којима 
су она друштва отпочела рад. 

Овом приликом да одговорим на ono тврђење 
r, Министра да сам својим говором погодио „onaj 
елитаи део наших инжињера у управи за грађење 
државних жслезнпца н саму институцију иреко 
које су милијарде послова извршени и хиљаде к. 
м. пруге израђени, a који су сарађивали на овим 
пословнма. Он je тнме иссвесно погађао нашу ад- 
мииистрацију, углед и престиж зевлље у којој се 
и овакве стварн могу да одигравају, какве je из- 
носио, гађао нашу грађевинску политику у момен- 
ту ihene стварне активности". 

Ово замерање мши претставља у ствари ио- 
Kviiiaj Министра саобраКаја, да за one уговоре и 
ове цепе баци одговорпост и na enoje инжињере. 
1 Inje му било довол.но mro je иребацнвао своју 
одговорност н на Краљевску владу.и на своје дру- 
гове у владн, neli xolie да je пребаци н на orne вред 
ne и честите л.уде, који свој век проводе na теш- 
коме пољу инжињерске делатности. Али raj uo- 
кушај nelie успети. За закл.учен.е уговора и за 
цепе које су погођене мора да понесе пуну од- 
говорносг onaj који нх je закл.учивао и КОЈИ их 
je погађао, мора да попесе пуну бДговорност Мн- 
нистар г. Лазар Радивојевић. Он je био дужаи да 
теоријској и практичној спреми његових итки- 
њера придружи своју стручну предузимачку eno- 
собност, стављајући je у службу државних иите- 
реса. 

Г. Министар саобраћаја посветио je један део 
свога говора питању; Зашто израда пруга mije no 
верепа нашим домаћим предузећима, и каже да 
су nama домаћа предузеИа готово сва рђаво про- 
шла иа послоиима, и да nama грађевинска поли- 
тика mije пмала схватап.а да су јака домаћа upe- 
дузећа фактори грађевинске политике. II он до- 
даје „да je cpehe да се сви omi велики радови из- 
воде преко иаптх домаћих предузећа на бази ne- 
посредног финансирања". Али, TO се mije могло 
учкнити закључује, г. Министар, јер су nama npe- 
дузећа пропала. Али, господо, то mije тачно! Пре- 
дузећа нису пропала, него не раде зато што не- 
мају послова. Привредна криза која немилосрдно 
ral,a цео привредни свет, погађа и наша грађевин- 
ска Г1редузс11а. Предузећа морају и да пропадају 
кад HM се ne дају послови. Али ona нису пропала 
Eno пх^ код друштва где раде као акорданти за 
20—30% јефтиније, у место да раде као самостал- 
na предузећа, као раније. 

При крају свога говора г. Министар саобраћа- 
Ja рекао je ово: 

„Господо, кад фипапспјскп уповори ових обје- 
ката у упоређењу са нашим зајмовпма нису тешкн, 
кад технички начин извођења ових радова обез- 
беђују радове без спорова, кад сс нмају гаранције 
да радовп nelie прећи предвиђене предрачунске су- 
ме, кад према то.ме плаћап.у, ГОСПОДО, пмамо г"а- 
рапцпје, као mro сам ианео, да сам ja све те ства- 
ри радио отворено и jacno, зашто оам вам детал,- 
na обавештења поднео, оматрајући да радим је- 
дап добар посао v mnepeev лемл.е, опда, ГОСПОДО, 
ne знам откуда je иогла да таступи та штета за 
државу ()д 800 милиона динара коју спомиње г. 

У ово доба опште узнемирености и теш- 

кпх потреба бачепа je, господо, у јавност једна 
крилатица. Речепо je да сам ja као Мнпистар сао- 
браћаја учинио ттету од 800 милиона динара за- 
кључујући нзвеспе уговоре, којн су допелп тешке 
потресе нашој нацији". 

Обзиром na изнете чињенице поставља се пп- 
тате: п.малп Министар саобраћаја г. Лазар Ради- 
војевић уопште права да овако категорички дока- 
зује корнст од ових уговора и да мени чини оваку 
замерку за моју оправдану критику. 

Ja сам, посподо, говорпо o преносу уговора 
еа Боајеа na Батптол, и рекао сам, да je прили- 
ком npenoca уговора пзвртепа промена уговора 
na штету државе a na кориет друге уговорме črpa- 
ne. Сад hy само да јаче истакпем пачпп na који jt 
нзвршен тај npenoc. 

3 јануара 1932 године Министар саобраћаја г. 
Лааар Радпвојевић пезакопито и без знања Кра- 
љевске владе потписао je уговор за грађење пруге 
Приштина—Meli ц Бихаћ—Knnn ca предузимачем 
Едмонд Боајеом, бив. народним послашиком, за 
кога je, узгред буди речепо, утврђено да je један од 
оних KOJU су добијали новац од Стависког чије 
су фаптастичпе преваре узбуниле племепити фран- 
цуски народ. Taj уговор хоће Боаје да пренесе на 
Ватињол, алп Батињол тражи измену два члана 
уговора, 2 и 8, o којима сам подробно говорио* Ми 
нисгар Радивојевић, ne пзвештавајући o томе 
никога na то прпстаје.   Али сада насгаје пигање: 
0 томе: како да се n3Bi)iiin та измена, a да се нс 
види. AKO се та измепа впдп, оида се тај npenoc 
ne може извртитп, јер то ne би дао Министарски 
савет. Шта онда раде, on n Боаје? Omu, госгеодо, 

1 октобра 1932 преписују потписани уговор од 3 
јануара 1932 грдиие на шме je већ био стављен и 
државни печат n no коме je уговору neli бпо ан« 
гажован кредит за буџетску годину 1932/33 од 
18,500.000 динара за грађење тпх пруга. И у томе 
препису omi, no жел.п друштва Батињол, мењају 
M.ian 2 и 8 тако, да се друштву Батињол дозво- 
л>ава замена кауције 3% од месечних извршених 
радова са гарантним писмом и продужава рок нз- 
рада пруге Бихаћ^—Книн од 3 na 4 године n од- 
лаже men почетак рада до свршетка главпих pa- 
дова na прузи Приштина—Пећ, чиме се даје могу- 
ћност друштвуда у већој мери ради са нашимнов- 
IU'.M, г. ј. без кредитирања. Ha такав преписани н 
измењени уговор, Министар саобраћаја г. Лазар 
Радивојевић и Едмовд Боаје попово ставл.ају eno- 
je потписе, noiioBo ставл.ају датум 3 јануара 1932 
године и nonoBo ставл>ају државни печат. Дакле, 
уговор са Боајеом, за чији je npenoc добио овлаш- 
Кење од Министарског савета, г. Министар саобра- 
liaja ripenocn na Батињол, али измењен, мада Савет 
mije обавестио да he у уговору пзвршптп те про- 
мепе. 

Како се, господо, зове овакав пачпп рада? 
И када, господо, долазн од једне такве črpa- 

ne критика мога рада зар ja немам права да ка- 
жем, да се na такву критику не треба освртати. 

Са обзиром na то да сам у свом ранијем гово- 
ру, са фактима и објектпвпо, изпео подробно кри- 
тику закл.учепих уговора, ja hy ca овпм да завр- 
iiuiM своја нзлагап.а o раду Министра саобраћаја 
r. Лазара Радивојевића, To liy да учшшм и обзи- 
ром na време, које ми пословник ставља на pacno- 
лагање, 

I [a седници I (ародне скупштине од 3 о. м. г. 



STEN< )GR/\I;SKB BELEŠKE (И!) 

Претседиик Владе рекао je: Како je малочас ono у 
вароши и видео се са једним „старим, врло озбил.- 
иим господином", који му je поставио пнтаи.е: 
„За Бога,  зашто цензура иушта такве ствари, koje 

»гу да погоде државни интерес?". Ja сам га пи- 
тао: „Ma шта мислите??" Каже, добра je ствар да 
се o питажу изградње железница и уговора o тим 
['адовима може писати, али да се каже како je у 
тој ствари nama држава разним злоупотребама о- 
штећена са преко НОО милиона динара и то да се 
каже пре но што je ствар расправљена и да према 
ономе што сте казали чујемо и другу страну, то 
иоже да иде на велику штету јавног кредита, ако 
се до краја   ne буде извела права истина". 

„Видите то није политпчкп човек, п видите 
како се na то питање код добронамерних .\,\:ui и 
са тога гледншта ствар посматра. Да ли ми живи- 
мо у нормално време кад можемо слободу штампе 
пустити до разузданости, да ли ми треба да пу- 
стимо да наша штампа доноои такве непроверене 
ствари, које худе јавном кредиту и држав»ОМ ini- 
тересу ?!"'. 

Ове речи нашег уваженог г. Претседника Вла- 
ле стављају ми у дужност, да одговори.м, у колико 
се, иожда, мене тнчу. Ja сам старији политички 
човек и мени je врло непријатно када се тако не- 
што чује не због опог „старог врло озбиљног го- 
сподина", него због самог г. Претседника владе, 
чије мншљеже ja вео.ма ценим. 1 le бих могао при- 
ИИТИ примедбу да сам хчити) иеки поступак којн 
худа јавном кредиту и државиом интересу. Ова 

»ија или примедба ако хоћете, ставља ми у ду- 
жност да изнесем један факт, o коме раније нисам 
говорио. 

Појава иредлога буџета за 1934/35 г., рекао 
сам, изазвала je оправдану зебњу да су ови угово- 
ри закључени на штету државе, и ja сам настао 
да од позваних лица будем упознат са овим уго- 
ворима и са распоредом примл.ених финансијских 

веза. Te уговоре шиам тражио у Министарству 
саобраћаја, јер ми je било познато, да се они тамо 
чувају као пека велика државна та.јна. Te сам уго- 
иоре као народни посланик тражио и добио у Ми 
нистарству   финаисија где се не сматрају као др- 

вна тајна,  Beli као акта јавнога карактера и са- 
ставии део  државнога буџета. -- ГГрема томе, из- 
лишио je, г.  Министре, да правите анкету у своме 
Мннистарству и да можда кажњавате невине л.уде. 

Кад сам  дошао до опнх закл.учака, са којима 
: упозиао Народиу скупштипу, ja сам прво Ж€- 

лео, да најпозћаније факторе уверим o штети о- 
вих уговора it огромној одгрворности Министра 
сзобраћаја, као и потреби, да се уговори одмах 
претресу и донесе одлука за заштиту државних ии- 
тереса. И у тој сам жел>и нашао одзива. Kao што 
je скупштинска већина прекјуче у сврме клубу чу- 
ла од г. Претседника Владе, коме сам ja захвалаи 
што je дао то обавештење, у кабинету г. Претсед- 
мика Мииистарског савета, 24 прошлог месеца у 
5 сати и 30 минута, састали смо се: Г. Претседник 
Владе, г. Претседник Народие скупштине, г. Миии- 
стар финансија, г. Мнпистар саобраћаја и ja. Разго 
вор je био врло интересантан и трајао je око 2 ca- 
ra. Сматрам  да je дозвољено да изнесем само ре- 

ггат  нашег  разговора који  се  односио na за- 
кључене   уговоре  o  грађењу  железпичких   пруга. 

У почетку г. Министар саобраћаја покушао je 
,i,i даје, као   и до сада, неодређене одговоре, али 

кад je видео да сам ja потпуно упознат са оним 
[титањем, отгшчео je да отвореније одговара MI 
моја питања. Не упуштајући се v излагања свих 
разговора, хоћу само да изпесем.ове констатаци- 
је. Г. Министар je признао да je Боајеа преиео 
иа „Батињол" измењеи уговор и признао je na који 
je шачии го урадио. Он je признао да ћемо испла- 
тити из буџета све пруге до краја њихове израде, 
и да ћемо продужити плаћање све до 1 јула 1944 
г. И na моје последч.е питање: na зашто сте за та 
кбе уговоре тражили законску форму са познатим 
амандманом у Финансијском закоАу и тиме ore- 
жали ibHxoBy измепу, — on je одговорио: „Ha нећу 
ваљда ja сам да сносим одговорност за то!" Мо- 
жете замислнти колико je запрепашћење нзазвао 
такав одговор код нас присЈггаих. 

После тога разповора, када je била потпуно 
утврђена штетност ових уговора, и наглашена ве- 
личина државног губитка, ja сам рекао, да Народ- 
на скупштина треба да буде упозната са овим у- 
говорима м да hy, ради заштите државних инте- 
peca, говорити o овим уговорима приликом начел- 
ne дебате o буџету, — и затим сам отишао. Како 
сте Moivin, дакле, г. Миппстре pelin да ппсте из- 
вбштени да hy o томе да говорим! 

Из кабинета г. Претседника Владе изишао сам 
са веровањем, да he се г. Министар саобраћаја <> 
сетити побуђен да поднесе одмах оставку. Он го 
)iinje учиппо, него je покушао и ове године да уз 
Краљввску владу промакпе кроз буџет. Али, гос- 
подо, ja мислим да му овај покушај овога пута 
треба спречпти. 

Kao што видите, ja сам од своје črpane све у- 
чинио да сви гтозванн буду обавештени, n да Кра- 
љевска влада позове овог свог члана да приликом 
буџетске дискусије у начелу да Народној скупшти 
im сва сбанештења o своме раду, 

Али, тако nnje учињено. 
Ви, господо, из овога можете оценити са ко- 

ликим цинизмом, морам ()elin, говори г. Министар 
саобраћаја p нелојалном нападу противу њега са 
моје črpane и како je on уопште предмет подмук- 
.тх  папада 

Из овога господо, можете вндети да сам ja 
имао све обзире, које тражи лојалиа сарадња од 
једпог народног гтосла гика, и да су неправедне 
оне алузије од г. Претседника Владе на мој говор, 
јер сам доказао да кмам све потребне обзире пре- 
ма државном кредиту и интересима name држа- 
ве. У последњем момшту, приликом дискусије (» 
буџету, морао сам да устанем и да спасавам држав 
НИ кредпт. Кад би пустплп г. РадииојениКа n кроз 
овај буџет, ко би могао знати, шта би све могли да 
дочекамо до идућег буцета. Овоме се мора учи- 
пити крај, и ja сам дубоко убеђен, да je оваква ак- 
ција и у корист нашег кредита и у интересу наше 
државе. 

Ko, господо, служи бол.е иптересу mame држа- 
ве или i'. Радивојевић, који као члан Краљевске 
владе тврди да нисмо били у стању да закључимо 
('(i.i.c уговоре, n.iii ja, који, као народни посланик 
и бивши министар, улажем протест против оваквих 
уговора, сматрајући да je nama држава, и no bo- 
гатству сиоје земље и no тачности својих плаћа- 
n.a, с npaiio.M очекивала да се овп пословп изра- 
ђују 1ia доброј n повол.пој осповп? 

Ja се надам, господо, да вам je потпуно јас- 
no, да  сам  ja  имао  пред очпма једашо  иптерссе 
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државе, њен кредит и њен углед, без икаквс теж- 
ње за неком политнчком демагогијом. Микад се у 
свом политичком раду нисам руководио сличном 
жељом. Moj политички живот био je увек тих и 
скроман. Kao министар имао сам једпу једину ам- 
бицију: да свако моје решење буде на закоиу, и 
да интереси државе буду у пајпупијој ме()и зашти- 
lieiiiH и унапређеии. To je моја урођена особина. 
која, слободаи сам pehu, одговара особипама мога 
родног краја мога Ужица, у коме сам одрастао, и 
КОЈИ ме више од 20 годнпа, иепрестано, као јед- 
иог од својнх претставника шаље у овај Дом. 

Moja je борба лојална, отвореша и противмику 
у напред објављена. To je борба npca у прса. Јед- 
иом речи, борба no свима правилима која одгова- 
рају витешким особннама пашег народа. 

Таква je борба и у старнм традицијама (Јвога 
Дома, које су доприиеле да од мале и витешке 
Србнје, после славних борби и тешких искушења, 
иод Велнким Краљем Петром (Опшги поклици: Сла- 
ва му!) и Његовнм Витешким Кином', (Бурии по- 
клици: Живео Крал>!). Славпнм Војсковођом, За- 
точпиком иародпог једииства и државне целине, 
постане наша велика и славиа Краљевина Југосла- 
вија. Ta стара традиција овога Дома, уз ону тради 
цију са којом су хрватски, словеначки и српски po- 
дољуби, у Загребу и у Истри, u у Бечу и у Пешти, 
распнривали југословеиску ндеју и припремали Дг> 
лазак великих дана народног и државног једин- 
ства, — учиниће да паша јединствена држава увек 
снја слогом, славом н сиагом потпуног народиог н 
државиог једннства. (Одобравање и ил.ескање). 

Ha крају, господо, ja очекујем снажну реч ва- 
ше одлуке јер полазим са гледишта: да je чување 
устава и закона прва грађанска дужност — и да 
je истинска служба своме Крал.у, Народу и Држа- 
ви  изиад свега! (Одобравање и пљескање). 

Иотпретседиик др. Коста Поповић: Има реч 
Претседник Министарског савета г. Никола Узу- 
повић. 

Претседник Миппстарског салсга Никола Т. Узу- 
JIOBHII: Господо народни посланици! И преко моје 
воље ja се овом дуелу двојице ипжињера, наших 
другова у овоме Дому, ево no други пут јављам 
да учиним нзвесие кратке изјаве. Први пут кад je 
г. Станић излагао своје гледиште на грађевинску 
политику Мипистарства саобраћаја, учинио je 
такве тврдње да сам ja, у осуству Мипистра сао- 
браћаја, схватио као своју елементарну дужност 
да за онај момепат, ако ништа друго, учиним јед- 
ну резерву која lie mac од импресија и у нашој и у 
страшој јавности, тешких импреспја од изјаве г. 
Станића, сачувати бар до јучерањег и данашњег 
дана кад смо бнли у прилици да чујемо и другу 
страну и да донесемо своје закључке, да их до- 
песемо пошто се оствари ono класично правило: 
„чути и другу страну". Господо, зашто сам ja први 
пут интервенисао? Зато што сам се бојао да и На- 

. родиа скупштина и наша јавност не остаиу под 
импресијом чнја je квинтесенцнја била: да je у на- 
nioj земл>и na једпоме послу од 1 милијарде и 100 
милишш динара, колико треба да коштају ове пру 
ге кад буду готове, држава оштећена са 800 милн- 
она динара н то преко извршених злоупотреба. 

Moja je дужност била да, пре но што се ова 
ствар изведе на чисто, зауставим ту импресију, да 
joj ne дам да шири ono штетпо дејство које ona 
може иматн ако те стварн ne стоје тако како из- 

гледа да су у земл>у и у јавпост биле убачене. 
(Пл>ескање). Господо, ja сам, са пајвећом пажњо.м 
слушао излагања г. Мппистра cao6paliaja на про- 
шлој седници. .Ia сам) са истом пажњом слушао пр- 
во излагање n ову дапашпЈу реч уваженога пред- 
говорника i". Станића. Ja држим, господо, да стс 
ту исту пажњу паложили себи и сви ви на тим кл\ ■ 
пама. И иастаје за nac, који сада т[)еба у једном 
или другом правцу да створимо извесне закључке 
и одлуке из ових дискусија, за нас пастаје једца 
тешка дужиост, да се и ми уплећемо у овај инжп- 
њерски дуел (Одобравање), a да ne знамо да ли до- 
вољпо  обавештеми  улазимо  у  доношење  одлуке. 

Ja држмм, господо, да je nama дужпост да то 
избегпемо и то na тај пачип, што ћемо рећи: када 
бпх бно партнер г. СЈанићу, ja бих покушао да 
га замолим, да пам јаспије каже: Шта мисли под 
том штетом од 800 милиопа динара? (Узвици: TU- 
KO je!). 

AKO би то била ona ттета, која се појављује 
за свакога дужника када ма шта гради преко ду. 
гова и зајмова, онда би то, господо, бнла једна 
сасвим (одвојеиа ствар онда- би то, била једна нор- 
мална штета, онда би то био један иормалан де- 
фицит за свакога који туђим новцем xolie да гра- 
ди. (Узвици: Тако je!). 

AKO има господо, само једног човека бнло 
код нас, било на страпи, ко верује да je па овоме 
послу, који коппа једпу мнлнјарду и сто милиоиа 
динара 800 милиона ди.чара џггета, то he веро- 
вати да се тај nocao од мнлијарду и сто милиона 
динара могао израдити за 300 милиона дннара, a 
ми га плаћамо једпу мнлнјарду и сто милиона дц. 
napa. To би била та штета, како су донеле и наше и 
стране новине. (Бурно одобраваи1е н узвици: TU- 
KO je!). 

Из страха да се та ствар тако ne схвати, мц 
имамо дужност да направимо ову констатациј\- 
и да демантујемо с овога места да ствар не стојц 
тако. У овом послу нема никакве штете која пре\- 
ставља злоупотребу, Beli, у колико je нма, има je 
као штета која се јавља за сваког сиромаха који 
xolie да гради, али својих пара нема, већ мора да 
зајмн. (Бурмо одобравање и узвици: Тако je!). 

Ja бих, господо, може бити остао дужа« вама 
ове изјаве, да јутрос нз прегледа стране штамп« 
писам видео са колико злурадости страна штампа 
шнром целога света преноси ове name разговоро 
у црним: и масним словима подвлачи како у Југо- 
славији нови режим на пословима од једне милц- 
јарде и осам стотмна м-илијона дипара чини зло- 
употребу и ипету од 800 милиопа динара. 

Господо, категоричкн н иајодлучннје деман- 
тујем са овога места ово скроз и скроз нетачно 
тврђење, да je na овим пословнма бнло злоупотре- 
ба, a најмање таквих које би досезале чак и бас- 
нословну цифру од 800 мнлиона динара. (Бурно о- 
добравање н узвици: Тако je!). 

Ja апелујем na нашу јавност и на добронамер* 
иу страну јавпост да, уколико су у овој ствари, на 
оапову ирвих изјава учипилн извеспе коистатаци- 
је, да на исти начин учине своју дужност н да v- 
тврде стање онако како га je ова дискусија изнела 
и показала. 

Господо, ja сам зидао на вереснју. Зидао сим 
кућу И задужно се код Управе (јјоидова 2 милиона 
динара. Шта мислите колико hy ja платнти Управи 
фондова за 2 милиона динара (Једаи глас: Још 2 
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ми iMiciia). Joou више од 2 мнлиона. Ja имам за iH 
година да плаћам о(ко 200.000 дииара годишње 
To зиачи после 10 година имам да дам 2 милиона 
динара и да M'" остане jom 15 година да плаћам 
no 200.000 динара. Tio значи да hy имати да плапим 
j m ;; MU иклга дииара. Трсба ЛИ TO да значи да 
сам ja сам према себи начинио злоупотребу за J 
милмона динара и да кривим Управу фоидова да 
ме je оиа опл>ачкала за 3 милнона динара? (Одо; 
браван>е н пљескање), Не стојн, господо, ни једно 
ни друго. 

Зато кажем ja апелујем на нашу јавност да 
иа ствар овамо погледа, и поред тога што можс 
да ciioju и може да буде тачна коистатацШјл г 
Станића, да би било бол.е, да би добро било 
да смо могли из наших средсгапа, преко нашнх 
предузећа да радимо mic послове. To М10Же да бу- 
де боље. Али ако се вратимо у 1930 годину, дакле 
у време гкад су закључивани ови послови, кад je 
аочела да беони и да хара привредна криза и бес- 
послеца, кад су одговорни фактори у таквој ситу 
ацији сматрали за свсју дужност да учине све дг 
no сваку цену пруже могућност рада и запослеи a 
нагием радном свету и каднисмо имали својих pao-" 
положивих средстава, вего су на један иаЈуредни- 
ju u најиормалнији начин апеловали на сполљи кре- 
дит, добили известан број понуда, које су 1ада 
сматране најповољиијим, послови дати у рад и 
послави рађени под условима финансијским којл 
су се тада могли сматрати kao :иајповол.ниЈ11, оида, 
господо, треба тамо ствар и поставитн, и пресуђи- 
вати. 

Жалимо што iiiicMi) ималн својих пара, |ер не 
бисмо плаћалитако велике камате, али немојмо себе 
пред оташом јавиости и иностранствои да претстав- 
љамо онаквим какви нисмо. И ако има каквих rpv 
uiaiKa немојмо нх преувеличавати да страној штам- 
пи иружамо материјал да цсо свет судн o иама ro- 
pe непо mro ми no целокупном нашем пословању 
заслужујемо. 

Господо, овај lie дуел вероватно потрајагп, 
господа he полемику наставити, ту he се и много 
правничЈСо перо иступнти доказујући да ли су с?с 
фгЈрмалиости иопуњане, ту he и мпоги инжињери 
сву cBdjv спрему математичку употребити да пз- 
врши упоређења и изнесе дијаграме. Оставимо то 
и.има, али je нужно најглаоније и најгромкије ка- 
зати да v овом пословању нема злоупотреба, o ко- 
јима се ових дана тако много иекрнтпчки и :nv 
зационално говорило и писало и код iiac и на cipa- 
ии. (Бурио иљескање и узвнцн: Тако je! Живео!). 

Претссдиик др. Коста Кумануди: Реч има 
народни   посланик г. Душан Антонијевић. 

Душаи АнтониЈевић: Роспбдо народни посла- 
иици! Далеко сам од тога да ма кога браним.да 
се ма коме ставим у службу и у службу ма чијих 
Интереса. Ja овде говорим као народни посланик 
и прсставиик народа, н сматрам за своју дужпост 
да овде служим само истини и као што ie то ле- 
no казао Г. Претседник Kp. владе, да служим ии- 
тересима Крал.а, државе н народа. Ja пикада ни- 
сам служио неистини, инти сам икада miiao про- 
тиву својпх убеђења, ни у којој прилиЦи н за све 
време Mfjje младе политнчке каријере, служио 
сам  само  иптересима народа и државе. 

И овога пута сматрам за потребно, да кажем 
само   истину.   ' Пред  пама je  буџет Мимнстарства 

саобраћаја. И ujie него mro hy прећи на критички 
претрес овога буџета п прећи критички na извесне 
моменте у полнтици овога ресора, ja овде кзјав- 
л.ујем, да hy мирне душе гласати за буџет овога 
ресора, јер имам потпуно iioBei)eii.e ne само у да- 
иашњу Kp. владу, на чијем je челу уважепи Г. У- 
зуновић, чије име и велики политички ауторитет 
значе једаи програм и великп прогрес у нашем 
политнчком развоју. (Пллскање)... 

Господо, ja глаеам мирне душе и чисте саве- 
сти за буџет овога ресора, јер свакога дана имамо 
неоспорних доказа да су све институције у томе 
ресору такве да делују пОтпуно нормално, онакб 
како се то најбоље пожелети може и да делује на 
највећу корист Народа и државе. Mu имамо један 
савршен жељезнички саобраћај и ja мислим да je 
свакп фађанин наше државе поносан кад види onaj 
савршеп ред, који ми имамо тек од iifie извесног 
броја година, и држим да понос нашег грађанина 
мора да будс у толико већи, када се ред који влада 
na нашим жељезиицама, mro преставлЈа ауторитет 
саме државе, може упоредити са опим mro се у 
суседним државама види. 

Исто тако сматрам за потребно да овде истак- 
ием савршени ред и у свима поштанским, теле- 
фонским, телеграфским, и другим саобраћајним 
институцијама, a нарочито да подвучем крајну са- 
весност и пожртвовање свеколнког оообља no- 
штанскр-телефонско-телеграфске службе, које о- 
собље ову своју тако тешку и пуну одговорности 
дужност врши под врло тешким материјалиим о- 
колпостима. 

li, господо, кад сам се дотакао тога поштан- 
ско-телеграфско-телефонског особЛ)а, које игра 
једну тако важну улогу, и које претставља једну 
тако важну државну службу, ja сматрам, господо, 
за потребпо да са овога места истакнем једну no- 
требу, пеопходну потребу a то je да се управа no- 
шта телеграфа и телефона при Министарству са- 
обраћаја претвори у ресор Министарства пошта, 
ово у толнко пре и mime, mro ми пс бп морали 
ангажовати никакве нарочите суме из овога бу- 
џета, који нмамо сада, кад имамо већ четири Ми- 
нистра без портфелЈа. Господо, ja сматрам да je 
апсолутио потребпо да се та Дирекција поштан- 
ско-телеграфска-телефонска претвори у Мнпи- 
старство пошта, због огромног размера послова, 
којн се обављају н који се стално раЗвијају у тим 
државиим ипстнтуцијама. Јер, господо, кад имамо 
једно Министарство за физичко васпитање iiajio- 
да, са релагпвпо ирло малпм буџетом п ca врло ма- 
лом компетенцијом могу да кажем, зашто не би 
повратили ресор Министарства пошта који je та- 
ко важиа државна институција, и то у најбоље 
схваћеном интересу службе, која са жељезницом 
претставља основни нерв државне администрације. 

Господо, ja жалнм што морам са овога места 
да говорнм o onoj оптужби, коју je уважени г, 
Министар и народни посланик Андра Станић на 
онако тежак и страшан начин, покренуо 111)отиву 
Мпиистра саобраћаја, И, господо, кад се та тужба 
пушта na овакав једап начин, n кад долазн од та- 
ко једног угледпог политичара, бив. Министра n 
активног народног посланика и уз то члана Вла- 
дние Beliime, господо, ja сматрам за потребно ui 
учиннм извесме констатације и да у извесној ме- 
ри реагирам на тврђења г. Андре Станића. Ja 
писам стручњак, ппсам инжињер и не могу да се 
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упуштам у MircTo стручну страну тога спора. Џо- 
иап Mnciip.inh: Што говортп кад miču стручњак?). 
To остављам вама г. Мисирлићу, да вн као струч- 
ii,ак o гоме говорите! Ja, то господо, сматрам за 
сиоју дужност, коју hy увек лојално вршнтн, коју 
сам увек лојално схватио и коју hy увек лојално 
до краја вршити. Господо, г. Министар Андра Ста- 
mili учинио je, врло крупне констатације и нзпео 
je прло тсшке оптужбе у свом двосатном говору, 
прилпком генералне буџетске дебате. Ja сам, го- 
сподо, пажљиво саслушао првн говор г. Андре 
Станића и овај даиаши!!! говор, a Tai<ol)e сам па- 
жљиво саслушао и одговор r. Радивојевића Миии- 
стра саобраћаја. Господо, да би смо оцеинлн тачну 
важнОст, и умесиост тих иападаја и тнх оптужаба, 
које долазе од г. Станића, ми морамо да упозо- 
римо не само ову Скупшпшу, него и цео народ, 
да су ти уговори o грађењу жел>езница који ан- 
гажују тако крупним сумама иашу државну касу, 
nam буџет, махом закључеии после 6 јануара, то 
значи за време Владе, у којој je био г. Андра Cra- 
imli активни Министар, a што je најглавније, го- 
сподо, био je и члан Комитета Министара, a после 
тога и две и  no године пародпи посламик. 

Господо, no моме (лишљењу, r. Апдра Станић 
ne може ничим, апсолутно ничим, ла оправда својс 
ћутање све до данашњег дана. II ако има какве 
одговорности у овако крупним стварима, онда je 
морамо поделити у два дела: једну активну и је- 
дну пасивну одговорност. Једаи од пасавпнх од- 
говорника, ако би постојала    каква одговорност 
био би баш r. Станић, који овако тешко оптужује. 

Господпп Станић брани се, да mije гласао ни 
у појединостима, ни у начелу за буџет 1932/33 го- 
дние, a ja питам: Да ли je то довољна одбрана и 
да лн je то довол>но извињење за једнога полити- 
чара активиог, активног члапа Крал.евске владе, у 
чије се време   апгажује држава   у тако крупним 
сумама?! И, напослетку, питам: да лп се г, CTamili 
може да правда и да одбрани, да он mije могао 
im na који начин,   да сазна за аутентични текст 
тнх уговора све до данашњих дана? Господо, сви 
уговори ове врсте, na и ови, нзузев уговора вој- 
иичко-политнчког    карактера,  јесу  јавно-пранног 
карактера. И господо, кад г. Станић тврди, да mije 
имао пута и иачипа, да рмиије до1)е до тих уго- 
вора,  мепи je жао,  mro ne могу то веровати  из 
простога разлога, што мислим и знам апсолутпо 
тачно, да свакн онај, који je хтео да до1)е до тих 
уговора, могао je доћи. Ja сам, случајно затражио 
један такав уговор, и ja сам до и.ега врло лако 
дошао и сазнао iberoB текст. A, господо, да лм се 
може, уошпте, иомислптп, да један бивши мини- 
стар саобраћаја,   један активни    члаи Краљевске 
владе, и, напослетку,    једаи активии народни no- 
сланик, са тако крупном политичком репутацијом, 
да ли  сс,  господо, може поперовати  и  схватити, 
да он није био у стаљу   да до1)е до тих уговора? 
Ja никако не могу то да схватим. И, господо, сма- 
трам, да    г. Mmmcrap Станић    mije учипио своју 
дужност, и поред свега овога, што on сматра, да 
се сав заложио у најбоље схваћање интереса на- 
рода и државе. Јер, ако je било штете. ако je би- 
ло малверзација, приликом закључивања уговора 
са тако круппим обвезама no државу и иарод, ду- 
жиост je господина   Мпппстра   Станића,   његова 
императивна дужност je била, ла on у своје времс 
спречи или бар да учини потребне сугестије и ко- 

раке са своје страие и све mro се може, да се ta- 
ко крупне обавезе осујеге. 

Прстседппк др. Коста Кумапудн: Молим 
вас, госгшдипе пислаииче, да завршите свој говор. 

Душан Аптоннјевић (наставља:) Кад госпо- 
дии Станић, поред свега тога, читаве три до че- 
тири године и као актнвни Министар и као бинти 
мттстар саобраћаја, којн тако стручњачки позна- 
је целокупну матернју, која ангажује политику to- 
ra ресора, и тек после 2 и no годипе трајања сво- 
га посланичког мандата, долазп са овим оптужба- 
ма, ■— ja мислим, да je такав љегов начин иступа- 
н>а противу ових уговора за гра^ење жељезница 
потпуно депласирап и пикако ne може да послу- 
жп као доказ, да je фактички причињена држави 
штета, коју je on тако тешкнм речима представиб 
у својим оптужбама. 

Ha послетку, господо, ja сматрам за потребно 
да подвучем изванредно тешку прлитичку ситуа- 
цију која je наступила после шестог јануара 1929 
ГОДИНе и да су све ове обавсзе, сви ови уговори 
закључени у томе тешком периоду времена, када 
nncMo пмалп пи парламепат пи Устав, и када je 
nam кредт у ииостраиству био доведен озбиљн i 
у питање. 

После свега онога тто je господпи Мпиистар 
саобраћаја овде пред Пародиом скупштином из- 
нео — и ако ja ппсам стручњак — сматрам да 
се je on потпупо одбранио за свој рад n мислим 
да г. Апдра Станић, nam уважени посланички 
друг и бнв. министар mije доказао, господо, сво.је 
тужбепе паводе. 

Ja се сећам, господо, 1928 године, када je A\ii- 
нистар финансија г. Богдан Марковнћ бпо у IIIIO- 
странству n провео читав једап период времена 
тражећи зајам. Опда je бпо, господо, у питању je- 
дап зајам од 10—12 милијардп динара. И ако се 
мн тачпо сећамо, годподнп МарковиН после три 
до четпрн месеца путовања no Европи mije до- 
mao ca зајмом у земљу. Сама та чињеница доно- 
љан je доказ да су name финансијске прплике jom 
тада биле тешке и да се озбнл.по помитљало na 
једап крупап зајам ради извршења великих јав- 
ппх радова. Тада mije дошло до закључења тога 
зајма. Али, na питању тога зајма код nac се у На- 
родној скупштини повела очајна борба пошто je 
опозиција, ббјећи се успешпог закл>учења тога 
зајма, воднла једну пепомнрл.пву борбу, и та не- 
помирлжва борба, која je почела директпо под 
импреспјом закл.учеп.а тога зајма, довела je их до 
трагичнога 20 јупа 1928 године. 

Прстссдппк др. Коста Кумапудн: Господи- 
ne послаппче, изволпте завршити ваш говор по- 
mro je name врсме протекло. 

Душап AnTonujeeuh: (наставља) Молим, Го- 
споднне Претседпиче, сада hy завртитп. 

И, господо, после свега овога, ja имам да учи- 
niiM озбнљпе замерке уважепом господппу Мини- 
стј^у Апдри Станићу, што on, господо, nnje пре 
свега н у своје време као актнвпи члап Крал>евске 
владе, као члан комитета министара, a доцније као 
народни послапик — јер п>егов мапдат траје две 
и no године — никада сматрао за потребпо да на 
време пркрене miraibe овпх уговора. Друго, го- 
сподо, чпппм господнпу Апдрн Станићу врло о- 
правдану замерку n ca jom једпог другог гледп- 
шта. Г. Станић je члан владине већине, Господо, 
ja то подвлачим, и ja овде говорим као члан вла- 
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диме већине. Г. Станић je, ne обавештавајући и 
обилазеЈЈи послапички клуб, као највећи партнј- 
ски форум, отншао иа скупштииску седницу н та- 
мо изиео једну тако крупну оптужбу, ко.ја Je сво- 
јом тешком садржином алармнрала парод у целој 
зеиљи. И ja се пнтам, какву je услугу r. Станић у- 
чииио у овако тешком времену својој землЈН, за 
коју  се  толико ангажује. 

Прстссдипк др. Коста Кумаиуди: Ja iiy 
вам, г. посланиче, одузети реч, ако пећете да за- 
вршите  гово]). Ja вас послед1ви пут опомињем. 

Душан Антонијевић (наставл.а:) Што се тиче, 
господо, целе ове ствари, ако се ibOMe циља na 
корупцију, ако се њоме цнл.а na малверзацију, у 
погледу "ових уговора и крупних ствари, којнма je 
ангажована државна каса и државни буџет, ja пи- 
там господина Андру Станића шта je он до сада 
учинио да се o пнтањима тих крупних корупција, 
како их он преставља и сматра, учини? Сви су из- 
гледи да je и on овде претпостављао чак нзвесне 
иалверзације, na шта je он урадио за ове две и 
no годиие? (Жагор и rpaja). 

Господо, гласаћу за буџет Министарства са- 
обраћаја, пошто имам пупо поверење у Владу, ja 
ne одвајам политику овога ресора, која je једап 
део  владиис политике. (Одобравање). 

Претседиик др. Коста Кумануди: 11ма реч 
г. Милош  Драговић. 

Милош Драговнћ: Господо пародпи послани- 
ци пре него што пређем na саму суштину дапа- 
шње расправе, ja бнх се осврнуо на изјаву г. Прет- 
седиика Крал.евске владе, коју je пзволео сада 
овде дати. Из те изјаве се види да он пословање 
г Министра саобраћаја и одредбе уговора за гра- 
ђен>е жељезничких пруга упоређује са 25-тогоди- 
aiibHM зајмом код Хипотекаппих бапака који чипе 
приватиа лица. Даље je г. Претседпнк Краљевске 
владе изјавио да пема баш штете од 800 милиоиа 
(инара, али самим тим mije побио пи моје ни у- 
верење другнх, да држава mije фактички оште- 
Кеиа можда са 650 или са 700 мплиопа дипара! 

A  сада hy да прећем na друге ствари. 
Господо, у овој земљи има националних све- 

тиња, коje ne можемо и ne смемо увлачити у сва- 
кодневни живот. Поред тога ова земља има својих 
таквих синова, који су достигли у moj највише 
политичке положаје, на којпма морају да joj све- 
срдно и са највећим пожртвовањем служе. И ти 
л.уди на завидним политичким положајима треба 
за своj рад да буду похваљенн пли осуђени. 

Господнп Министар саобраћаја v своме одго- 
вору r. Андри Станићу na Јучерашњој седници 
Народне скупштине није побио тврдте наведене 
противу  њега. Кад се пије оправдао, опда je, да- 
кле, крив. 

Зар je довољпа одбрапа г. Лазару Радивоје- 
Вићу то, што тврди да за своје пословање има npn- 
стаиак, у поједипим случајевима, од привредпз- 
финансискЈОГ комитета министара, од Мтшстар- 
ског савета, и подвлачп, да je све тегове радње 
одобрила Главпа котрола? — Да лн je за г. Ла- 
зара Радивојевића довољно то, mio пма покриће 
за свој рад, кога je on предлагао да се овако и n- 
нако учини, као ресорни Мпнистар? — Зар je за ре- 
сорну политику г. Лазара Радивојеви^а довол.по 
покриће то, mro му je одобрио приврепдо-фииап- 
сијски комнтет министара, Министарски савет и 
Главна контрола, кад се зпа да je on за све посло- 

наи.е свога ресора одговорап? 
Зар je за г. Лазара Радивојевића Довољно, 

што му je пословате прегледала и впдирала Глав- 
na котрола, кад се зпа, да се ona ne упушта у 
суштнпу саме стварп, ueh обраћа пажњу само на 
формалне закопске одредбе и буџетске партије и 
позиције? 

AKO г. Лазар Радивојевић мисли, да je довољно 
да својом одбраном оправда закопску страну за- 
кл.учепих уговора око пзградте нових жељезнич- 
ких пруга, опда се on вара! Закопска je форма ту, 
како on каже, али законске суштппе п одредбе уго- 
нора посматрапе, ne лупом него голнм OKOM, ca гле- 
дитта моралпе одговбрности за његов службени 
посао, врло je далеко и од помисли да нас задо- 
вол.и! Лако je једпом министру да испупн форму, 
коју закон xoIie, ако га се моралпа n закопска су- 
штина ne тиче! 

Недавпо смо имали једап драстичан пример, у 
коме су законске (|)()1)ме испуњене, али начин из- 
Boljeiba закопа оштетио државу милионима. To je 
случај a(j)ei)e у коју je био умешап г. Хусеин Ka- 
дић, пародпп посланик, n за кога смо ми посла- 
ници Југословепске народне странке били проро- 
цп. да he на суду бити пуштен, јер je ca законске 
страпе правилпо поступљено, али закопска су- 
штппа mije mi мало примењека na оне ствари, na 
које je требао тај закон да буде примењен. У ово- 
ме Дому je допет закоп којн му je омогућио да 
овакве рад1вс нзведе вашом немарношћу, госпо- 
до нз владине већнпе, као тто je у прошлогодн- 
штем Фпнапспјском закону озакоњен амаидма- 
пом за протиморалпи рад г. Лазара Радивојевп^а. 

ETO, да се и данас софизмима или болЈб рече- 
iio закопском формалношћу брани n г. Лазар Ра- 
дивојеви!!, Мипистар саобраћаја, као што je имао 
случај да се одбрапи г. Хусејпп 1(ади11. 

У своме јучерашњем експозеу г. Лазар Ради- 
војевић повукао je паралелу у ценама изградње 
пруга no километру између опнх, које cv биле кад 
су се радиле 1927 и 1928 године са овима. које су 
дапас предвиђене важећим уговорима. Г Лазар 
Радивојевић je ca задовоЛ)Сгвом пзговарао ту mi- 
ралелу у цепама, мислећи да je постпгао е(|)екат. 
Мажалост mije. Радпа спага n цене материјалу су 
дапас у паду са 50—()0% те пам сам тај факат у- 
казује да je држава оштећена одредбама које са- 
држе важан уговор за нзградту пругс. Зидар je 
1927 н 1928 године имао надницу 80—120 динара, 
a дапас je 40—G0 динара. Колико сам обавештеп, 
један акордапт друштва Батињол na изградњи 
пруге Приштина—Пећ наплаћује од државе један 
кубпи метар песка 90 динара, a њега са преносом 
котта највише франко терен посла, динара 13—15. 
Зар ово nnje оштећење? Имајте у виду да je овај 
акордант грађевинско предузеће „Лпд". 

Г. Лазар Радивбјевић нам je узгред помепуо 
да су домаћа предузећа пропала и то: „Рад", ,,Пи- 
оиир", „Фепикс", „Станбена дружба", '.Копаоник", 
„Дрппа", „Скопал", „Јуришић" n „BaTviimli". Да, 
пажалосг та су предузепа пропала. Пропала јесу 
али кривицом грађевинске политике Министарства 
caobpahajia, јер ппсу уживала бенефиције one и 
опакве, какве су уживала страпа предузећа запо- 
слена код нас. Још je то горе кад одредбе држав- 
ннх уговора са ипостраним грађевинским предузе- 
ћима уживају царинску екстериторијалност na чак 
и за onaj грађевински материјал који, производи 
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иаша домаћа индустрија. Природно je да сиако 
предузеће мора пропасти кад му се иословн пе 
дају и кад те послове добијају инострана преду- 
зећа са овим и овако великим бенефицијама, ка- 
кве садрже уговори државе са предузећима „Ба- 
тињол" и др. 

HeniTo што се сада поставља као тачно и ис- 
оспорно, то je да домаће грађевинско предузеће 
„Лнд" још постоји и врло добро послује. Да. По- 
стоји и врло добро ради, како зли језицн гово- 
ре, под пуним протекторатом личиостн г. Лазара 
Радивојевића, активногМинистра саобраћаја. Не- 
ки злн језнци нду толико далеко, да аналишу 
име овога друштва тако, што узимају прва словл 
од имена: Л — мисле na Лазар Радиво.јевић, И — 
мисле na Илија Јербић и Д — мисле im Душана — 
Ду|1у Врсаловића ге из тога излази да je г, Радн- 
војевић био или можда још јесте компањон дома- 
her предузећа „Лид". 

Ннсу само одредбе уговора за граНење пруга, 
које je у пме државе склопио г. Лазар Радивоје- 
mili, Миинстар саобраћаја, са иностраним предузе- 
liu.Ma, које илуструју његово одговорио послова- 
ii)e, neli има још прпмера. 

Министарство трговине и индустрије актом III 
бр. 29186 од 4 септембра 1931 године ск1)епуло je 
иажи.у na памеравапе за1<л>учке уговрра са ино- 
страним предузећима, преко Министарства финан- 
сија. 

Госиодо, ево вам садржине тога акта: 
_ „При извођењу великих јавних радова у на- 

шој Крал>евини поједини ресорни мииистри све 
више уступају радове иа кредит страним фппансиј- 
ским и предузимачкнм групама. To je разумљиво, 
јер се тешко налазе иоволлш зајмрви из којих би 
се могли извести радовн, a земља их ne може фи- 
нансирати из својих редовних сретстава. 

Иако je уступап,е радова na кредит страним 
предузимачким групама неизбежно, ono није naj- 
бол.и пачпп j)eiiieii>a проблема, јер крпје у себи 
мпоге опаспости no држанпе фискалне пптсрссе и 
земаљску прпвреду. Радовл пзведепп na кредит 
редовпо стају државу скупље, него кад би се пла- 
хили готовим повцем, ма пз неповољнијега зајма, 
a npn трме домаћа радиност губи мпоге послове. 
Тиме, опет, посредно држава губи многе пореске 
и друге прпходе. 

НајвеЈ.у рпасност no државне фискалне инте- 
ресе и no домаћу радиност претстављају захтевн 
предузимачких група, да им се, уговорима, које 
склапају са државом, дају повластице, ослобође- 
n.a од царина, разних такса и других дажбина при 
увозу материјала потребног за извођење радова. 
lio тврђењу домаћих предузећа, странци траже 
one повластпце, ne да би, као што onu претстав- 
л>ају, дали посла индустрији земл.е, која кредн- 
тира радове, већ у повластицама виде мргућност 
парочпте зараде. Kao трговци, предузимачи увозс 
потребни маггеријал из земље, која je најближа и 
најјефтинија, без обзира да ли je ona пријател>ска 
или ne. llpn томс предузимачи ne воде mi најма- 
n=e рачуна o нашој домаћој индустрији која оста- 
је без посла, док индустрија суседних држава за- 
рађује велике суме од наших радова. 

Да би се отклониле опасности n no државне 
фискалне интересе и no земаљску радинрст од 
OBOI- начина извођења јавних радова, ja вас, ro- 
споднпе Министре, молим, да ne рдобрите nnje- 

дан уговор o уступању радова na кредит, у коме 
би бнле садржапе неке клаузуле o повластицама 
протпв земал>ских закона." 

To je, господо, акт III Бр. 29186 од 4 септем- 
бра 1931 г. и као што видите још опда je указано 
на штетпе последпце таквпх уговора. 

Сад даље, молпм вас, Министарство трговипе 
и индустрије актом под 111 Бр. 32301 од 27 септем- 
бра 1932 г. одговрило je Министру саобраћаја г. 
Лази Радивојевићу на акт од 17 о. м. У.П. и Р.С. 
Бр, 10795 којпм се доставља препис извештаја 
прппреманог за привреднр-финансијски комитет 
no питању грађења пристаништа у Београду. 

Onaj je акт упућен г. Министру саобраћаја Pa- 
дивојевићу, г. Претседнику Министарског савета 
др. Мплапу Сршкићу и Министру финансија г. др. 
Милораду Ђррђевићу. 

У овоме се акту каже ово: 
„Ваше опаске, господине Министре, у погле- 

ду способпости домаће индустрије да суделује у 
пројектовапим радовима, ne могу да примим из 
следећих разлога: 

1) Југрсловнска ппдустрија гвожђа производи 
већ 25 година гвоздени лим и гвоздепе профн к 
потребпе за пзраду бродова; 

2) југословенска бродоградилишта способна 
cv да производе комплетне бродове из домаћег 
материјала, подразумевајући овде и све унутар- 
ii>e ппсталацпје, целокупап инвентар n цео •сто- 
ларски део послова, све no властитнм продектима. 
Способна су да производе n у Вашем акту нарО' 
чито паведепе поптопе. Једино бродску машиио- 
рију n моторе имала би домаћа индустрида да \ - 
чезе нз иностранства. 

Из вашег предлога видим да би држава имала, 
иезавпспо од радова око подпзања пристаништа 
путем предузећа „Сенрап" и „Брис" да набавн 
разног речног материјала у вредности од 15 мил, 
дппара. Непојмљиво ми je, зашто би држава има- 
ла да npiiMii ову обавезу, када ona нема никакве 
везе са пројектовапим грађењем пристаништа. Но 
ове да и постоји потреба да се поред данашњег 
пловног парка, који са 50% стојп незапослен, као 
и да се поред данашње количине мостова, набаве 
noBii објекти, сви би се onu могли у земљи изра- 
дити и набавитп. 

У акту који сте мп изволели упутити, госпо- 
дине Министре, навсли сте да се ,,пз Фраицуско 
могу довестн само поједипи делови, потребац ма- 
теријал за нпсталације у земл.п n готове машине 
што се, међутим, ne слаже са односнпм пасусом 
вашег предлога који гласп: ОслрбоНење од царц- 
ne дато je за сав материјал који се према угово- 
ру упосп у нашу државу као ишоруке предузећа". 

„Овакнпм привилегисањем страних предузе- 
ћа na рачуп домаће индустрије, 11аставл,а се једна, 
no дрмаћу прпвреду веома штетна, пракса која у 
последње време прети да постане нормом. Угово" 
ри са друштвима „Ла Далмасијен" и „Батињол" 
као n са фирмом „Лозингер", прпзпају страним 
предузећима потпуну царинску екстериторијал- 
nocT, na ттету дома^е производње. Сва та дру- 
штва пмају право да безцарински увозе цео потре- 
бан матерпјал без икаквог обзпра, да ли се исти 
може у земљи пабавптп или не. 

За овакву no иптересе домаће производње 
штетну прпвредпу политику, ja никако ne могу да 
прпмпм одговорност, те сам е тога известпо г. Mu- 
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нистра саобраћаја да не могу да пристанем на ње- 
гов  предлог. 

1 1з дана у да" подносе ми стручне организа- 
ције и поједина индустријска предузећа представ- 
ке и долазе ми изасланства незапослених радника 
који се, сви без разлпке, жале да држава као нај- 
HciiH протрошач, противно основној идеји закона 
o радњама, у коме je нарочито истакнута заштита 
luM-iIic радиности, при великим јавним радовима 
повлашћује страну производњу на штету дома- 
he Сматрам да ,су ове жалбе потпуно оправдане. 
Иарочито je оправдана молба заинтересоване ин- 
ихтрије и радништва да држава, бар v будуће, 
при извршењу великих јавних радова, ne понови 
досадашњу праксу. 

Обраћајући вам пажњу, господине Министре, 
на штету која би имала да настане no домаћу ра- 
циност ако "се овај пројекат г. Министра саобра- 
haia прими без опсежних измена у корист дома- 
l.c iiii,iyc'ipnje, ja вас молим за ваше садејство у 
правцу   који сам овде изложир." 

Зашто i1-', може ли пак то рећи г. Лазар Ради- 
војевић предлагао Претседнику Министарскбг са- 
вета да се набавке за рачун Министарства саобра- 
haia нс uinnc преко одбора за државне набавке, већ 
да то  пословаље остави искључиво самоме Миии- 

2   ja сам још 9 јуна 1933 год, гаодаео интер- 
пелацију "na г. Претоедника Министарског савета o 
томе чи' je Министарство саобраћаја, баш решењем 
r Лазара Радивојевића дало 1931 године угљенику 
»Марија«, у Церју Тужном (код Вараждиш) аваис 
о-; 4 милиоаа /nriiapa, гтод условом да се та cy\i i 
отплати лиферацијама угља државшш саобраћај- 
ним установама. Taj угљенокоп није вредео кад je 
примио овај аваис im 20.000 динара, mini je нзли- 
(bepo®aio ни држави, mi моме приватном предузећу 
до данас ни један вагои угл.а. 

Да б>и се Мишгстарство помрило за овај против- 
закони и за државу штетни рад, у 1932 години оти- 
шао je иа теран овога угљеиокопа г. Живан Стан- 
ковић бивти помоћник генералног директора др- 
жавиих жељезница, да осигура државно потражи- 
ван>е од 4 милиона динара na иекн пачпп. Г. Crna 
Komili je асигурао државу на raii нсачин, mro je ста- 
пи<> прибелешку на угљенокоп и оио зшл,иште 
што je око n.era, a што све ие вреди mi '.'ОООО дн- 
иара за приватног a за државу mi пет пара. Да ли 
je овде задрхтао патриотскп нерв г. Лазара Ради- 
BojiaBHha? Овај je угљенокоп, у колимо сам обаве- 
штеи, својииа г. Ристе Дашалшића, Ha који je на- 
чин успео г. Дакгкаловић да изузме оволики аванс? 
K'o je Риста Даскаловић? И шта je тај Риста Даска- 
ловиЈ! учинио за ову зшљу, да му се овакве услуге 
и  под овим условима, галантно чиие? 

Кад расмотримо ствари, онда излази оно што je 
иајгоре, да je г. Лазар Радивојевић Министар сао- 
брагћаја' чинио услуге некоме Даскаловићу н то 
анда, мада mije био у могућности., a и данас није, 
даплати im већузети угаљ одрудникауземљи, који 
су у непрекидном гтопону и што нма ту несрећну 
паследицу да рудари који су запослепи у угљено- 
копима који лиферују угаљ држави, нису примили 
овоје наднице за два до три иесеца. 

" Чиме може да правда овај свој поступак г. Ла- 
зар РадцивоЈевић, кад je дао аванс од -1 милиона ди- 
иара, пре иего што je испитао капацитет продук- 
ције угл»енокопа г. Даскаловића? 

.'i — Недавио, око краја јапуара one РОДИне 
продата je шљака путем усмеиих надметања a no 
претходао поднетим пријавама у економном оде- 
лењу Генералне дирекције државних железница, 
na чему je држава оштећена са неких .'500.000 дм- 
нара, o чему сам ja већ поднео интерпелацију. 

4 — У нашој држави постоје гри фабрике зз 
импрегаацију прагова и то две државне и Једна 
прватна. 

Инострана предузећа ие врше импрегиацију 
ових ирагова у иатим домаћим фабрикама већ их 
одвлаче na Сушак и гамо се импрегаација врши, 
можо ое рећи, у једној шупи, према нашим фабра- 
кама које спадају меј^у најмодерније у Европи. II 
овде je учпн-епа злопамериа штета државппм фа- 
брикама за импрегнацију као и onoj привагшрј у 
Словеначкој. 

5 — Одобрено je од стране r. Мишстра сао- 
браћаја кратким путем изгр1адња бетонске ограде 
око станице Београд, која бп према мпшл)ењу струч- 
њака стала 450.000, a плаћева je 1 мплпоп и 500 
хилуада, n тај посао уступљен друштву »Бапињол«. 
Предмет je у Грађевинкжјом оделењу Генералне ди- 
рекције. Чим се може правдаги овај и овакав no- 
ступак? 

6 — У прошлој  ГОДИНИ  npiiMii.ie су разпе ко- 
мигсије од предузимача прагова око 100.000 комада, 
за рачуп Минисгаротва caoopaliaja, a када су ти 
прагови дошлп у заводе за п.мпрегппсаље, шеф 
завода ниЈе хтео исте примитп, док се ne образује 
суперкомисија за преглед тих прагова. Комиоија je 
образована и радила пуна три месеца и констато- 
вала je да je од цеиокупне количине, труло и неи- 
справно 39% до 49%. 0 овоме постоје акта у Геџе- 
pa/moj дирекцпји под Пов- Г. Д. бр. I678-33, Да 
се упитамо: Ko je одповоран за пријем ових тру- 
лих пратова, ко iie накнадити штету држави и ко iie 
платити оволике дијурие за рад комисије? 

Ilyiro и пуно пма драктичних пршера недозво- 
.i-inor пословап.а у Минисгарству саобраћаја, a ко- 
.ie ми кратшћа времеиа ne дозвол>ава да изнесем. 

Kao што видите, посподо народни послаппцп, 
нису овде поједтт случајеви недозвољенОГ n СЗ 
моралпе стране неоправданог гклсловања у Mmm- 
старству саобраћаја, Beli je то систем KOJU je не- 
сметано до даиас спроводио г. Лазар Радавојеоић 
na штету државнога уг.1еда, na цггету државних 
mnepeca, na штету домаћих пословних предузећа, 
iia штету нашег намученог радног света и на орамо- 
ту namer херојоког наррда 

Фразеолошка одбрана са one рооорнице г. Ла- 
зара Радивојввића нема ппкакиог ефекта, нити ra 
може одбранити. 
Тражпм, ГОСПОДО, да jom дапас изгласате овој 

Влади неповерење. (Одобравање na левици, жагор у 
центруму и узвици: Аха!). Пошто у moj седи један 
члан, под тешком оптужбом, KOJU се својим одго- 
вором инје одбраппо, na тек онда да можете r.ia- 
сатп o буџету Министарства саобраћаја. (Жагор). 

Тражпм, госиоло, парламентарну апкету об& 
Дома да истрагом и налазом спере народну срамо- 
ту коју му je почппп" Лазар Радивојевић својим ne- 
saiKOHHTHM nocrynunxia, ако nx пма n mitje ce, или 
да ce г. Л&зару Радивојевићу прибави пуна иррал- 
ка саггисфакција, ако je радпо за пптересе земље и 
ако je невпн. (Жагор n објашњавања између no- 
сланика из већине и сза левице- — Хаџп-Тодор Ди- 
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иитријевић упада у реч). 
Потпретседипк Карло Ковачсви1|: Господине 

ДимитриЈевићу, немојте ометати говорника. (Жа- 
гор и објашњавања). Господо, молим вас за мир. 

Мнлош Драговић (пастапља): Господо народ- 
im иослшшци, сада сте чули господина народног 
послаинка Хаџи-Тодора Димитријевића, који се пре 
и за време избора знао Тодор Димитријевић, na 
онда... (Жагор и објашњавања. — Хпџи-Тодор Ди- 
Miirpii jcinilu Овде гоиори аустријска цриена 
књига, KO сам ja!) после избора Хаич-Тодор Ди- 
.Minpiijoiiiili, да ja сад прОСТО не зиам, ,ic ли xai,iiija 
илн шије? — {Хаџи-Тодор Димитријевик: Ja сам за 
ову земљу осу1)еи иа с.мрт! — ЖапОр n објашодња). 

Ja до даиас иисам био под судом, нисам био 
осуђивш, и ако г. Ди&штријевић ne докаже ово, 
што je тврдио, ja ra смаграм за иајоипчиијег кле- 
ветника. (Жагор). 

Иотпрстссдипк Карло Ковачевн|1: Господине 
говорниче, немојте се уиуштатн у полсмику- (ОбЈа- 
шњења изме^у послапнка Хаџи-Тодора Димитрије- 
milia и послаиика tra лввици). 

Милош Драговии (паставља): Господине Прет- 
седниче, или га умирите, или hy га ja умирити. 
(Ларма). 

Дакле, господо, полутанским мерама не може се 
оирати нико. A ви cuii, заједно са њим, Tai<oi)e, ако 
се ono свестраио не нспига, носићете одговорност. 

Гласаћу иротив буџста. (Одобравање иа лепи- 
ци. — Жагор у центруму). 

Потпретседник Карло Ковачевн!!: 11ма реч 
иародии посланик r. Васнлије Tponli. 

Васнлнје ТрбиН: Господо народни посланици! 
Тешко je иочети реч у овој буџетској диску- 

сији o Мииистарству caoupaliaja. Изгледа да иаша 
земл.а и nama иација никада пису ималц среће са 
Лазарима, почевшп од цара Лазара на Косову na 
до сада. Разуме се, овде се говорн o Лазарима који 
су били на положајима, a ne говори се o оним Ла- 
зарпма који иису бплп mi na какним иоложаЈима у 
земљи- 

Господо посланици, баш пре неколико дапа ми 
смо овде доиели једаи закон o пекпм (јтиаиспјскпм 
мерама да бпсмо побољшзш фппаисијску сптуацн- 
ју n да бпсмо довели паш буџет у равпотежу. Te 
мере које СМО МИ овде доиели, имале су тежак од- 
јек у целој земл.п. Али преко свега тога се прешло 
у нтвресу државе, јер смо хтелп да водимо здраву 
фипапспјску политику, да створпмо здране осиове 
за nani фппапспјски живот, na смо прешлп иреко 
свих за.мерака које су учињвне овом закопском про- 
јекту који je постао закои. Док се иатеже са при- 
бпраи.ем прихода, да видимо сад шта радп паш г. 
Мппистар caoopaliaja, какна je његова политпка и 
колико je оиа у складу са захтевом г. Министра 
финансија дд се штеди у овој земљи. 

Г.Л\ иппстар саобраћаја спрема пројекаг за no- 
јачање саобраћаја na прузп Веоград—Загреб, што 
he државу коштата im впте mi мам.е no 246 мп- 
лпопа дипара. Зашто се то тражи, господо? Зато ла 
се чује кроа свет да воз из Београда за Загреб иде 
брзипом од 100 кплометара. За ову шпптаипу ре- 
кламу треба оптеретнтп парод повим дажбииам i, 
noiiiiM иаметима. Одиосно г. Мпппстар саобраћаја 
Beh je увео иоие иозарипеке станове, iseli je повећао 
цеие вожп.и и то коме, гооподо? Опима кјп се возе 
у 111 класи. Каже, п.их je 90',; и п.их мора да опте- 
рети- A ко су тп који се воае 111 класом? Они, гос- 

подо, који иемају повлашћене државне карте за 
бесплатиу вожњу, сиротнња n радници- Ha зашто 
се onu возе 111 клаоом? Зато што у пашој земл>и не- 
ма IV класе, a кад би било l^ класе DIHI on се во- 
ЗИЛИ IV класом. IhiiMa г. Министар саобраћаја по- 
већава цене во/iabe, a с друге стране води борбу 
прогив аутобуског caoopaliaja, јер, каже, аутобусп 
копкурпшу државиим железппцама. lla, госиодо, 
под оваквим условпма, како сс данас иаплаКује во- 
;iapiiua n подвоз пашпм путницима, ne само што 
аутобуси праве конкуренцију нашим железппцама, 
иего го праве n кириџије, из Ужица, Мит])ив11це, 
Крушевца n т. д. Данас Једап сељак који товари ра- 
кију н випо из Крушевца na тера у Књажевац, нема 
рачупа да вози државном железпицом, него иде ко- 
лима. Има вшие рачуиа, да плати кола од Крушев- 
ца до Књажевца, пего да пусти да му пде ракија 
плп внпо возом. Зашто je то? Г. Мииистар caoupa- 
liaja јуче у сво.м експозеу казао je за мазиво, да je 
то врло важап аргпкал у Мпнистарству cao6i)aiiaja. 
Ja, господо, мислпм да je за ово Министарство 
збиа>а један од најважнијих артикала мазиво и баш 
због тога мазпва свет пема рачуна да се вози возо 
вима него пде аутобусима, a место возом, repa сво- 
ју робу рабаџиЈСким колима. 

Алп има још једпа ствар o којој можда mi- 
сте зиали, јср иисте моглн зпаш, a то je да je у 
Мшистарству caoopaliaja пре две годпте плаћецо 
неколико мплнопа за постављање пекакзнх нових 
електричних писаћих машппа, које, када се na јед- 
noj ппше откуцавају свпх десет. Овај луксуз уве- 
двп je без пкакве стиарпе иотребе, јер na овим иа- 
шииама нико никада сем na пробама nnje nncao за 
две годиме. Зар су ге собе тако далеко једпа од 
друге да je морало преко писаћих мацгана оп- 
iiniiiii. 

Како се радпло у ова два случаја, који су Ka- 
pa^ гериспнчпн, тако се раднло и у целокушшј no- 
ЛИТИЦИ овог Мпппстарства. Вн сте, господо, чу.чи ов- 
де извесие прпговоре o давању извесних пруга у 
рад Французима, O томе he још бпти речи, али ia 
tiy вам указати n na друге случајеве, Kojie ви ne 
знате, iiniTii сте моглн зиатп. 

Политика г. Радивојевића у набавкама завмle- 
na je једиом мпстерпјом и где год се обазрете' и 
у ма KOJU предмет уђете, nalm ћете страшпо изне- 
нађење, страшан немар, опасап нехат и перазум- 
л.иво невођење рачуна o државшгм интересима. 

Ми CBii зпамо, господо, да je буџет Мпнпстар- 
ства саобраћаја ДЈ^угп no величини, односпо првн 
после Мшшстарства војске. И када се у једпом u- 
вако велпком буџету почне са незгодним експерн- 
меигпма, када се заведе непоштовање закопа, ие 
вођење рачуна o државним интереоима, када со 
ipoiitH само за то да се шовац утрошп, опда je 
такав рад опаса«, да се ради и са/мо за једпу годЈ!- 
ny, a камо ли када се он прпмеп.ује n спроводи ду- 
жн низ годииа, као што je случај са г. Лазом Ради- 
војеиићем. Таква пракса, господо, у стању je да 
ii3 осиова поремеш државпе финансије, у сгли.у 
je да уздрма целу зсмљу. Зар je шала, господо, кад 
се сваке годние бацају мнлпјарде бсз рачупа u oei 
iiiana. Taj иовац који мп дајемо Миппстарству сао- 
браћаја, узпмамо од иарода, и право je, да се тај 
новац првенствено враћа народу у овима прили- 
кама када je потреба да се што набавља, што v 
земљи пмамо. За ову осповпу економску теорпЈу 
г. Радпвојевић или пије имао схватања, ii.in није 



STENOGRAFSKE BELEŠKE 627 

хтео да ie зна. Од доласка ibcrouoi у ресор o:!oi 
Мшшстарства задарила се noua екоиомока поли- 
тика и из године у годину ишло се за тим, да се 
само што више наручује из иностранстаа, без об- 
зира ma то шго Je тај потребни матернјал био и 
v иашој земљи. 

Ja имам обзира према речи r. Претседника Кра- 
љевске владе које je малопре изговорио оиде, да 
je штетно no државне иитересе, да изнооимо све 
оно шти ое ради у Министарству саобраћаја и mv 
кве су све штете ланесене народној привреди у TO- 
ме Мииистарству за време мипистроваша г. /Irt; 
Радивојеиића. И ja ћу да поштујем речи г. Прат 
седника владе и нећу да изнооим сав маггериЈал 
KUJIH je тако обимаи. Ja нмам иисма нзвесних љу 
ди, који су били у блисмој вези са г. Миииогром 
caoopaha'ja, a у исто време били areiinu аојединих 
фирми, ко je су рачун Министарсгва cao6paiiaja НЗ" 
iiu вале   разни материјал.    (Чују се гласовн:    Да 

'■' !MOl). ,    .     .     , 
AKO жели г. Министар caoopahaja ja ily да про- 

читам. Upao, набавка заптивног магеријала. 
Крајем децембра 1930 године г. Министар сао- 

браћаја тражио je сагласност од Јдбора за држав 
ne набавке и за набавку заптивног материјала за 
локомотиве. Набавка je изиоспла иеколико милио- 
иа -uieiapa. Лицитација je одржана у реду. Комк- 
нјаки je  утврђено, да 'Je најбол.и и најјефтиниЈИ 

ђач фирма Кирхов и Лан из Беча. Због жалЗе 
коикуренције материјал je упућеи стручној коми- 
сија"1ла 1оцен>ивање. По испитиваи.у материјала,, 
ками'СиЈа je записнички утврдила као правилну од- 

лицитационе комисје. МатериЈал je затим у 
nviieji уииверзитетској лабораторији »ia проверу и 
гамо je утвр1)еио раинје мишљеи.е. По иаредби 
Министра саобраћаја образована je и .трећа коми- 
сија. Диа члаиа ове комисије оетану ирл мишље- 
њу ранијих оцена, a трећи члан, Словеиац, издво- 
ји иишл>ење, тврдвћи да ^е понуда фирме „Ханау" 
из Београда поволлшја. Ово одвојеио иишљеже 
Министар усваја и шаље га одбору за набавке да 
ra  и   om   усваји не  мотивишући  пичим  onaj  свиј 
nocTvnaK. 

Сад долази набавка прагова, Ова се наоавка 
врши 2—3 пута годишње за суме које прелазг 5i- 
инлиоиа динара. Ако узмете иредлоге које je пк- 
аодин Министар Радивојеви!! слао одбору за др- 
жавне иабавке на сагласност, наћићете да се пра- 
гови исте димензи(је, нсге дужине, na чак и од uč- 
io; лица аа исто место испоруке плаћају са no не- 
колимо динара различите цеие. Ha пример, једаи 
праг плаћа се 32 динара, такав исти праг у истом 
рачуиу од истог дрвета плаћа се н 40 динара. 

Док се једпом )icriopy4iiouy за псто место даје 
једна цена, за исту врсту прагова даје се другоме 
лиферанту   по неколико    динара    итие    од    KI • 
мада- Прелааимо на набавку угл.а. Што се тиче зве 
иабавке   o   томе je говорно шародни посланик  г. 
Милсхш   Драговић и мислим да je довољно дзку- 

овао свој говор да ja иебп морао o томе даље 
i зворим. 
Тако исто o импрегнацији прагова говорио je 

господин Драговић. Зато сада прелазим одмах na 
набавку  каблова. 

Чим je постао Мнпистар саобраИаја господнп 
Радивојевић, одмах je наишао на лукраггивне на- 
бавке, које  су засвцале на милијарде динара. 

Прва се набавка састојала у куповини и пола- 
raiby подземнмх каблова за међународне разгово- 
ре. Само ова 1габавка вредела je милијарде дина- 
ра, и ona je наслеђена пз ранијих времепа. Ha тој 
су ее иабавци компромнтовали многи министри, 
па je иретило да закачи и господина Лазу Радиво- 
jeiuiha. 

Оштра иовмпарека полемнка спречнла je да 
господин РадИвојевић ликвидира ono mnaihe, a 
оио je udi nn.io ирописпо уређено. A уређено je 
било na овај пачип. 

Господин Лазар Радиводевић, поставши Ми- 
нистар саобраћаја, довео je на место генералпог 
днрекгора сиог ИНТКМНОГ iipiijare.i.a г. /[нмнтјшјд- 
Мпту Шрепловића. После га je поставио за свога 
помоћшиса. Чим je npiiMiio дужност генералиог 
директора, господин Шрепловић je упућен од 
стране г. РадивФјевића да ббиђе v Немачкој, Пе- 
штн и Бечу главне лпферанте Министарства сао- 
браћаја. 

Зашто их je обилазио, нека објасни господин 
Радивојевић! 

Док je г. Мита Шрепловић обилазио предузе- 
ha Сименс и Халске, Гапца, Данубиуса и друге, ње- 
гов рођенн брагг Коста Шреплонић, већ je у вели- 
ко бно овлашћен повереник ових предузећа, и он 
победопоспо извештава писмом претставника Си- 
менса у Београду o успеху свога брата. 

„Тражим Te неколико пута, али си увек за- 
узет, пише господип LUperuiounli. Од Мнте и др. 
(R'iniia) добио сам вести нз Берлнна и јављају ми 
да су бнли у друштву са нашим прнјатељима (пре- 
ставницима Сименсовнм), чак су ишли и у позори- 
ште заједно. Врло вероватио да се Мита за дап 
два враћа у Београд. Твој Коста". 

Мало се боЛ)е видн одиос Костнн са овим ире- 
дузећима у његовом писму које он шаље 1 марта 
1930 године др, Лехперу, директору Симепсовом у 
Бечу, где му отворено mirne: „Још једаред Нас 
молим да пикоме o иашим узајамним IIOCVIOHIIMI 
пе говоритв." 

Ти узајамни послови били су блок-сигнали и 
кабловн, a ово писмо je бнло поводом гласова, 
којн еу се иочели проиосити да je ухваћена веза 
1!зме1)у r. Мите Шрепловића и Сименса. 

Ono mro поменусмо и др\та писма потврђују 
пам јасно деловаи.е подручног најинтимнијвг о- 
собља г. Радивојевића. 

Истина г. Шрепловић je доцније пензионисан 
и за ono IHTO je on радио у Миппстарстпу саобра- 
linja, ностоје н докумепта. Из извештаја који je 
нодпео генврални инспектор, једаи уважепи гене- 
рал, no томе извештају, као и no документима, 
г. Шрепловић nnje требао само битп пспзиописап. 
него je требао да оде под суд. Ме1,утнм, од сввга 
тога imje бнло нншта, nero je г. Шрепловин про- 
сто oTiiinao ca једнрм нензијом, a то у дапашњем 
времеиу ипак пије казпа. 

Госпрдин Радивојевић поднео je одбору за 
државне набавке предлог да се државпа пруга у- 
i.i,a ннжеп.ера Cannl.a код Зајечара у дужнпи 12 
км уступи Савићу за суму од 400 хиљада днпара. 
У одбор су дошли нарочити делегати да брапе 
повољност ове продаје. Утврдило се међутим, да 
ona пруга допосп држави приход од скоро исте 
суме за коју je Мипистар хтео да прода. Ствар 
je пррпала, бар за време 1930 године. Hira je да- 
л.е урађенр, пемам података. 



628 XXIX REDOVNI SASTANAK - 8 MARTA l!).i4. 

Ради упоређења продајне цене и стварие вред- 
пости напомињвм, ла je баш тих даиа тражепа 
сагласиост одбора за државне набавке за изград- 
њу сличне пруге од 9 километара, a за суму од 8 
милиона дипара. 

У послоиаи.е Министра саобраћаја тешко je 
ући. Тамо се најопрезније крије сваки посао. Ово 
Њто износим, сазнало се тешком муком. Зато не- 
рујем, да ако једна савесна анка yl)e у оио Mimn- 
старство, naliiilic материјала који ће запрепаститн 
цсо свет. 

1930 године г, Лаза Радивојевић вршио је ве- 
лике пабавке шима и скретница. Свака пабавка no- 
влачн за собом по једну аферу. I le зна се која je 
од којих крупнија. У roj гидиии иаоављено je само 
једиим ретеЈвем за 270 милиоиа дииара iimiia иа 
рачуи репарација, али no цени кија je државу нај- 
ординарније оштетила за 70 милиона динара, јер 
су се те iniine могле добити за ту суму јефтиније 
кбд Пемаца- Са оврм набавком не само да je зем- 
л>а материјално оштећена, Beli je ова набавка no- 
реметнла плап производње uiiiiia у државпој же- 
л>езари у Зеници. Наиме већ су се водилн разго- 
вори са једпом групом фипаисијера да иа рачуи 
обезбеде државних набавака у шинама и скретни- 
цама, шодигну постројења у Зеници за израду 
овог материјала. Како je г. Радивојевнћ овим о- 
rpoMim.M иабавкама шина и скретница подмирио 
потребе државе за mune година унапред, то je 
прекинут свакц разговор o подазању ове инду- 
стрије код нас и Ми смо тако остали без ii,e. 

Такав je г. Радивојевн!! бно n у случају када. сс 
тражп.ча могућност да се у земл>и иодипну фабрике 
за блок-снпшле, за каблове, за телефоиске и теле- 
графоке апарате. Њему je сласт била да куиује у 
ииостраиству ове штогод му затреба, без обзира na 
домаКу индустрију n дрмаћу радиност. 

Зашто je тако радпо, иека иам сам објагани! 
Овако je исто поступпо г. Радивојевић и у no- 

гледу репарацикишх набавака. Код гих набавака 
интереси државне привреде налагали су да се у 
земљу уаесе матернјал кога немамо у земљи, a да 
се буџетски кредши троше за матвријал који изра- 
ђује nama пндустрија. Код г. Радивојевића, међу- 
Tiii\i, била je оваква пракса. 

Целокупну квоту одобрену na рачун рвпараци- 
ja on би исцрпео узпмајуКп материјал, кога у зем- 

■mi имамо. Кад се та квота пспупи, онда je за го- 
гов новац куповао иаггвријаш којп у земл.и немамо. 
Главно му je бпло да се само из иностранства на- 
бавл>а. 

Оваква полптпка извукла je новац ИЗ name др- 
жаве n упропастила наше девизе. 

Држава Je закл.учнла са једппм приватним пре- 
дузећем уговор за подизање емпспопе радио-ста- 
иице у Веограду 4 фебруара 1928 год. 

У овом угоиору узели су клаузулу, да je дру- 
тгно обавезио од дана закључка уповора 4 фвруа- 
ра 192« год. na за 5 годппа t. j. до 4 фебруара 1933 
године, да подигае ван Београда своју сотвеау 
зграду n да нзмести своју станцу из зграде Акаде- 
мпје Наука. Ако ово не урадп, да се уговор уии- 
шти, a целокугаи ивентар станице прелааи у својм- 
иу државе, na име обезбеђења штете од пепзврше- 
n.a уговора Министар трговине n индустрије као 
иадлежан за давање одо6реи>а за рад свмм преду- 
зећима у своме решењу lil lip. 29896 од 16 октобра 
1929 године ставио je ивричиту клаузулу одређива- 

n.a рока, докле стаппца сме радити у Београду и 
када се пма пзместптп. Taj je рок дошао n прошао 
равио годану дапа, a од сгране Министарсша 
браћаја није се ни прстом макло да се заштите ин- 
тересп државие пмовппе, која je гажсљем озог 
уговора изазвата. 

Господо nociainmn, у време истека уговор,! 
надлежна влах г за гоњење беоправног рада, коме- 
сарпјат Министарства тргонипе n ипдустрпјо, д( 
je закоппту одлуку у којој се ово предузеће каж- 
њава за бекшравно обављање рада, и уједно коме- 
сарпјат je, у смислу позитивпнх закона, доиео од- 
луку o томе да се обавекти Министарство саобра- 
liaja, Министарство полиције и Министартво војске, 
гарво рада предузимаЈва инстапација, као вадлеж- 
na страна потписппка уговора, друго као вл 
коЈе je дужно да у смислу заштите јавних интере- 
са водп рачупа o раду OBOI предузећа и треће да би 
споразумио са надлежиим властима предузело ову 
ннсталацију за војпе сврхе. Ha овај акт комесари- 
јата долазпо je акт тадатп.ег Министра трговине 
n индустрије, да комесаријат обустави сваки посгу- 
пак n обраш се г, Мпппстру саобраћаја за тумачс 
u,е уговора, Мпистарстио саобрћаја не одговарл. 
Комссаријат ma,u- цео аредмет државном право- 
браппоштву, молећи за одлуку na овом спору. Ta- 
мо се рефераши којп су били у саглашосш са радом 
n гледиштем момесаријагга цепају, a комесријат ое 
упућује na Mnnncipa caio6pahaja. 

Министарстао саобраћаја, иако je у налогу др. 
жавпог правобраниоштва jacno pemno да Мппи- 
стар саобраћаја има својим тумачењвм да реши 
спор, одговара под потписом шефа једиог отсека, 
да je iK'Kn ианелиик i..Катушпћ jom прс годииу да> 
na послао Један акт Радио a. д. дд je рок за исел.а- 
вање 24 март 1934 године, Комесаријагг понова вра- 
ha акт Мииијстарству cao6paihaja и понова молп na 

.сеодговор саобраан валогу државног правобранио- 
ца, али Министар саобраћаја ne одговара ништа 
као да ra се цела ова ствар не тнче, aeh оставља д i 
шеф одељења обиовн свој ранији одговор. У гом од. 
1оиору севели, да се питање рока уговора распраи- 
ља у Mnmu гар:тву cao6paiiaja. Гоотодо посланици 
мени се ne тпче, чпја je родбипа у управном одбо' 
ру овог предузећа, нећу да улазм у лукраггивнос! 
п.егову, али хоћу да кажем na начин како со иосту. 
na у Мтшстарству собраћаја, где министрује V 
Лаза Радивојевић. 

За овакав рад греба неко да одговара, јер je 
овде очигледно злопамерпо корумптивно делова)ће 
у циљу, да се спасе имовина приватпог предузећа 
која je no сили закона прешла у државну својину 
n које je изгубило дату коицесиЈу. 

Kao што впдпте, господо, и ту су држаип инте< 
реси пОдржаЈвани ne знам чпјпм шпороспл.а. 

Блок-спгпа/т сигурносна постројења служе r.1- 
жавпнм железнпцама за оријентацију возова ЕСроз 
станице. 

Лош првпх дапа свога мипистровап.а r. Лазар 
Pa/uiHojemiii расписао je лицптацпју за н, 
ку блок-сигнала за суму од 50 мнлпопа дииара са 
услоиима плаКања државипм бопоипма за 10 поди. 
на. Ова лицитација mije успела. To je било 192*1 
године. Међутим, г. Радивојевић директним пу- 
тем закључује уговор са фирмом „Гапц и Комп." 
из Пеште, за испоруку сигурносних постројења за 
суму од 40 милиона динара, под условом плаћа- 
ња за 10 година, Beli у року од три године ća Г ; 
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интереса. 
У  м;''.    1930 годјшс г   Раднвојевић залључује 

fa HCTOiM  фирмом шову набавку од 6 иилиона дч- 
нара no цеии за 12% окупљој и иеповољиијој према 

.i из прошл године, 
Одмах  за овим, како je све ово текло глатко, 
дило  сс господину Минисфу да наста1<и са о- 
»аруџбшама и он тражи од Миппстра (јшнаи- 

сија да  му  се хитлим путем отвори кредит за но- 
ћих 50 ми.тиоиа динара ради лабавке нових сигна.т 
них постј>о jciba. 

И ову .набавку закључује г. Радивојевић код 
исте (|)np.\ic, a за исгу цеиу, као mro je и оиа из 
прошле   године. Међутим, деси се нешто, што г. 
Радивојевић   ;Је  предвидео. Месго да се и  сва 

вка спроведе обилазним путем без знања зд- 
бора за државне иабавме, један од савесних чинов- 
ника иогреши, na предмет упути одбору sa држав- 
не набае се. 

Кад ?е дознао г. Радивојевић, да je погрешнш! 
путем  отишао гакав акт од5ору за државне на; 

:е, упућује под бр. 841 од 18 дедембра 1930 
године писмо ове садржине: 

„Пре пеколто дана упућен je одбору за др- 
■   набаЕ.ке  предмет кутговине блок-ситиалних 

ројења за обезбеНење наших пруга no оистему 
Сииенс у вредности 50,000.000 дииара на петого- 
лишњи рок исплате. У 1929 години била je лици- 
тација, u:) којој су усвојени најнижи понуђачи 
Ганц као фирма", a понуђени систем као апаратура. 

:j.a дал>у оријентацкју молим за обавештекБе: 
1 да ли су блок-оигнална иострс^ења систе- 

иа Сименс   патент? 
2 Дл ли постоје домаће фирме, које м HV 

ове послове да раде? 
3 — Да ли постоје фирме које бн присгале под 
годишнјИм кредитиран>ем да изврше ове pa- 

ве? 
^l  , у I(OMV je правио замерке делегат Мишис- 

тра трговние у одбору за набавке n на скжову којих 
1та? 
Ствар  сматрам као хитиу". 
Kao mro видите, inr кпаћи акт, ии већи број 

угур(сузлука. Пре свега г- Радивојевић неистшшто 
je погврди1г), да je набавка у 1929 години усвојепа 
лнцита1Ш':10М. Затим je сакпио, ла се пабавка дала 
иађарској иигдустрији, већ вели 'Само: „поиуђач 
Ганц", Поред тога мислио je да се нашали питањем, 
xohe ли се rcoja домаЛа индустркја окуражити да na 
ггет годииа   кредитира државу   са 50,000.000    ди- 
irapa. 

Најзад je хтео заплашити делегата Mimncrap- 
ггва трговине и ипдустрије, да му у будуће iie чи- 
ии сметње, јер му сада поверлЈИвим путем тража 
факта за замерке, које je т.фасио у одбору. 

Ова   акии):1 г. Радивојевића донела му je ne 
жељени резултат. Ствар je ушла у озбиљно расма- 
траи.е   и   Министарства тпговние и Министарсгва 
аобраћаја, na и МинистарСтва војске и утврдило 

■ 

1 —.   Да  се Министар саобраћаја  иоистичито 
o  иа захтев војске, да се ови ситнали хитно 

ie, и да му ie то било 'Средство за спрово^Јвњг 
н јззконитих набавака. 

2 — Да je нсистипит мотив за oev пабавку био 
позив госгтодина Радивојевића, да су ти сигиачи 
петеитирами, те се ne могу на другом месту пабаи- 

„ми. нити се смеју код naic израђивати. 

3 — Да je бпло неистинито гврђење, да je пг 
ва набавка од 4 милиона учиљена путсм лицитацн- 
jte, вгћ да je директоо са Мађарима закључена >ез 

M;
1
!!.;' одбора за државне набавке. 

i — Да je ова кабавка од 50,000.000 требала дл 
се прошверцује као n прва. 

11оред авих констш ација утврдиле су се још 
крутшје ствари, a наиме: 

1 — Да су између извесних лнчпостн веома 
блиокик министру Радивојевић^ и лиферантчпсих 
фирми постојале присие послонне везе. 

2 — Да су те везе докумептовапе похвата- 
ном писмеиом моресподенцијом, која потврђује :<о- 
румптивну страну пословања орш л>уди| и 

3 — Да je при прво(ј наруџбини извршена јед- 
на недозвољена груба и иамерна радња, a «аиме, 
да je v Мшшстарству саобраћаја постојала поред 
других понуда и понуда фирме Сименс и Халске 
из Берлина, која je благоврћмено подаета, са ne- 
нама преко 30% гговољшјим, од цене, коју je г. 
Радивојевић утврдкр са Мађарима, и да je ова по- 
нуда сакрввеш и зата|.5еиа, док су свршаване на- 
бавке блок-сипнала пз Пеште. 

У Министарству caioepahaja насгала je помет- 
ња, Мииистар саобраћаја г. Радивојевић v место 
да користи ову прилику и отвори истрагу проти- 
ву криваиа, он се обраћа Лј^етседиику Владе г. Пе- 
ри Живковићу, и тражи, да се делегат Мииистра 
трговине ii индустрије v одбору за лржавпе иабав- 
ке пензшсишге, a преко Министра трговине почп- 
ње ча с\-.ми ичи овог чинприика пигаи.има, откуча 

■свај чиновник сазпаје ове тајне и какве он везе и- 
ма са појединим фирмама. Сва ова пигања само су 
давале све крутгије доказе проткву исправпостл 
рада Мипистјм oaio6pahajja. 

!\'ада je иајзал o/ipeljeiia комисија од три струч 
ња«а у Мипистраству caciopahaja, запиомички ,\r 

тврдила, да je та друга сакривена попуда стварно 
салржавала 33% јевтнпије пеие, a уз то да je no: 
типала рд фирме Симеис и Хапске иа [јер.тнна, да- 
леко солижгжје од Мађара, оида се нат.тп за уме- 
cim, да се изгрде члаиови камнсије и ла им се 
каже: 

,,Па то mije исти материјал. To je слабији ма- 
теркјал и зато je јефтиичји. To сте требали да 
унесете v записник. Зато смо вас и одредилп." 

Члаиови комисије само cv слегли раменима и 
одговорпли: „Мн смо савесно ралили и утврдили 
да CiiMeircoBe блок-сигнале Снмеис јефтиније р<т- 
ди него Ганц из Пеште. Спменсовн снгпалп могу 
бити само Снмепсови блок- сигиали." 

Пала je приликом гспералче буџетске дебате 
v овоме дому једпа тешка опт\жба против сада-. 
шњег министра саобраћаја г. Радивојевића. On- 
тужба, која открнва велику штету за државне im- 
тересе, проузроконачу закључеп.ем уговора за 
грађење жел.езпипа. која je тешка. Тужилац, бив- 
ши ммиистар саобраћаја г. Ai^iia Станић, познат 
je као одличач стручњак, изванредно честит чо- 
иек и нсправан родољуб, na mije никакво чудо, 
mro je тужба свом силниом притисла n узбудила 
све честиго n патриотско јпвно мњење, na и иас 
народне преставнике. Обзири ко.је je поставл>ала 
оз6илјПост оптужбе захтевали су да се сачека n 
одговор оптуженог министра, ппе пего што се 
донесе суд'по осоме питању. Задоцњеље одгово- 
ра na оптужбу била je очигледпа штета за опту- 
жеиога, који je петогодипш.п ипнистар и од кога 
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ce c правом очекинало да одмах на HCTOI седпици 
одговорп г. Станићу. 

Ннкакво оправдање ne може оправдати г. Ла- 
зара Радивојевића за ово залоц11>ење. Инчим он, 
као петогодишп.и министар, ne може оправдатн 
своје одлагање одговора na оптужбу no овако 
важном питању, a no коме један петогодишњи ми- 
нистар мора да зна да одговори у пола ноћи, Ko- 
je je задоцњење одговора najuelm грех помеаутог 
министра. .lep, када ми констатујемо да ie оптуж- 
ба г. Апдре Станића створила једап тежак утисак 
и у земљи и у иностранству, и када утврдпмо да 
пам тај утисак шкоди угледу земље, na када од- 
говорпп петогодишњи министар оставл.а земљу 
неколико дана без одговора, без демантија, него 
мора да одговор саставља толико дана, оставпв- 
um да земљу ковптлају страсти, опда како може 
мишл>ење имати Скупштина o способпостима та- 
кеог мшистра, и када би била уверена да je он 
поштеп и исправан. Иако ce г. Лаза Радивојевић 
nepe од оптужбе г. Андре Станића, овај грех KO- 
JU je учинио пптереспма земље, ппкада и ппчим 
iiehe опрати. Најзад, г. Минисгар дао je спој од- 
говор на оптужбу г. Станића, пажљиво сам саслу- 
шао п I'POB говор n пан »ва га no стенографским бе- 
лешкама прочитао, na сам дошао до следећих за- 
кључака: 

Мннистар Радивојевић у првоме делу свога 
одговора г. Станићу доказује да je HCIIVIIHO усло- 
ие, које су до њега закопоки прописи захтевали у 
оваквим случајевима. On нам je навео да je за за- 
кључење поменутих уговора добно сагласпост 
претседника владе, министра финансија, скопом- 
ског комитета мипистара n Главпе коптроле. Мипи- 
стар паводп и бројеве n датуме тпх сагласпости, 
алн нам министар нигде није рекао, какве су при- 
медбе ставл.алп мпппстар финансија, министарски 
комитет, претседппк владе, и да ли ie no тим 
примедбама пЈСтупл^ено, потто je то врло иажно 
знати да би ce рад ове врсте расветлпо. 

Господпп министар нигде ne помнње нити да- 
је оправдап.е чињеници откуда та потреба да ce 
CIMI уговори закључе у времшу изме1)у 3 септем- 
бра 1931 годипе и 3 јануара 1932 годнне, т. ј. из- 
ме1)у дапа објаве Устава и избора сепатора, де- 
финитивмог састава пародпог преставништва, ус- 
поставлЈепог у циљу да помаже Краљу na велпком 
послу око реорганизације и консолидације name 
државе, na осповп југословепске мисли и једпог 
високог државпог морала. Зашто je г. Лаза Ради- 
BojeBnli пожурио? Каква je то хитпост била да ne 
прпчека те да ме по;несе сам одговорност за anra- 
жовап.е тешких n крвавом муком створепих ми- 
лијарди народног новца. Да je причекао иародпо 
преставнпштво да са њпме продискугује и пораз- 
говара око ових послова ne би данас дочекао да 
седи na оптуженичкој клуттп, наносећи штету у- 
гледу државе и опих, који са њнме na челу др- 
жавне управе седе. 

Прво, министар саобраћаја није успео да ме 
убеди, да закључени уговори o грађењу железни- 
na пису штетни. Није ме убедио за то што г. An- 
дра Станић тврди да ће nac rpal)eii>e ових жељез- 
пица стати две милијарде и 300 милиона, a г. Pa- 
дивојевић тврдн, да he нас овај посао стати једну 
милијарду и 300 милиопа. Према томе изме1)у је- 
дпог и другог налажења постоји једпа разлика од 
800 милпопа диПара. 

Друго, како су уговори o којима je реч штег 
im, реоорни Министар me може ce покрити im- 
каквим решењем Мппистарског савета, јер он Ми 
нистарском савету није иикакав технички референт, 
Kaio mro нам ce у овом говору претставио г. Pa- 
дивојевић, вего (Je on, и једиио о«, одговоран за 
садржину опога што предлаже Миппстарском саве- 
ту. 'Према томе, n овде ме r. Мшнистар није \ 
дно, да on нема кривице за nomiic уговора, јер 
je na то, каже, имао сагласпост. 

Ja hy да опомшем r. Министра caioi6pahaja на 
један њетов случај. У шумокој афери, где je г. 
Министар Лаза Радивојевић бно претседник ак- 
кете, г. Радивојенић Je сматрао да рсшење Mni.i- 
старског савета n Главне кантроле ne покривају н 
ne ослобађају од одговорности ресориога министра, 
и чиноннкке je дао за то осудичп ради истога ак- 
та, који je он као мнпистар учито. Када су у пи- 
тању другп опда за г. Министра Радивојевића нг 
вреде одлуке Министарског савета, ne вреде одо" 
брења Главне коитроле, али када je у питању i. 
Паза Радивојевић, пидп су то такве инстаице које 
iKiKpnr.iijv рад г. Мииистра! 

Tpelic, г. MinmcTap пије ме убелпо  да  држ.т 
ва није претрпила пикакву штету прелосеЈш  ут i 
вор са данас таш познатог Боајеа на Батип 
јер nac je прво требао уверити да je уговор са Б ■ 
;iiooM б^о дзбар, a om иас у то није убедио. 

Цгље, у овоме случају г. Мпппстар нам ie о- 
стао дужан одговора na оптужбу г. Станића o 
продужсп.у рока n бенефицијама учлњеним Ба- 
тнп>олу приликом препоса уговора, a на очи- 
гледну штету од стране г. Радавојевића толимо 
подвлачепих социјалпих пнтереса незалосленога 
света. Ово je г, Станић у својој отгтужби нарочи- 
то подвл-као, a свима he вама бити јасно, да ка- 
да je већп рок за изградњу једнога посла, мања 
je тражња радне снаге, то значи већу коикурен- 
цију и обарање надница. 

Овде на овом месту пада мн на памет наро' 
чифо »стицање г. Радивојевотћа o рацшоналивацн- 
ји изградп.е жгл.езпица, Kdva захтева опссжно 
npovnaBaibe ситуације пре утнрђивања правца KV- 
да ћс iiliir. Г. Мтшстар Радпвојевн1"1 je ово пс- 
такао као јелну својг особину, која чини прец- 
мућство његове грађевипске политике над оном Ko- 
ja je раније вођена. A ja ce бофш као лаик човек 
и навикчут да стрлчп.ацп умеју лепо да зави|у 
CBiojc цнл.све, да овде лежн тежИ)а да услед ко1{- 
вице државне администрације , заузете omiiupnini 
и cm-CTpaniiM судијама, ne протекне рок овим \- 
говорима до последнуег рока исшгате наше, na .u 
ие нза1уе lOO?«. Истина je да te IOBC жељеанице пп- 
дижу само папшм парама. Kao доказ овога мога 
TBplien.a наводим да су за изградњу пруге Кур- 
шумлија—Ппиттппа и Бихаћ—K<mn уговопи за- 
кллгчени, poK-oim o изградњи утврђеши, a плановн 
n правпи неизрађеии. 

У св10ме одгсивору г. Аидои Ста^нићу г. Радц- 
BinfiieBnh побијао ie њсгово тврђење, ла hc ce ono 
npvre градити у главном нашим срстствпма. Коли- 
ко гам ja могао оазумети г. Радивојевића, о« je 
за базу ових својих твоћења узео рокове прво- 
Гитпо v \'г:ч'орима утвроеве за довршење поме- 
IIVTII\ жељезиица, na ми ce чиии да није узео у 
обзир пчпдл-жеп.с ро^сова за довршеп.е ових nnv- 
га друштву Бат11п>()л као im мотућност предвиђб' 
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ких миогих продужења ових рокова због од črpa- 
ne г. Мииистра наведенс кривице н.егоие техиич- 
ке адмииистрације. Све би ово требало детал>но 
испитати   и  Скупттнпи дат бавештење у правој 
светлости. 

У ппилогу cuora тврђења, рачунајупи овако, 
г. Радтвојеиић навјссди да he nama држава по.мг- 
нутим друштвима до предаје израђеиих и довр- 
шених пруга платити 25% од погођене суме. Me- 
Кутим ко Прсгледа последња три буџета Министра 
оаобраћаја«« упореди суме партија шмењеиих 
за исплату ових аргунтета са угопорсним сумама, 
поиметиће, да ми смо до сада В10тирали 20% од 
уговорене суме. OBIO завођење Народне скупш ru- 
ne оч »стине ii стварности за сваку je осуду. Ha- 
рода' скупштина мора доћи до праве исгиио и ову 
ствар метнути под светло истине. Г. Министар Ра- 
•хинојевић нигде у свом експозеу mije нас обаве- 
стио o арајнжману и начину исплате сума које Бл- 
тидаол прима премо Хнпотекарне баике. Док се 
цела ова ствар не расветли, Народна скушитл m 
остаје под утиском оптужбе да сграиа предузећа 
под ©рло тешким условима no нас граде нам же- 
лезнице са нашкм средствима^ a да с>' ово струч- 
ii.anir и вештаци ш разне начкне увилк у разпе 
формуле које нама, који нисмо im технички ни 
финансијаки стручњаод, ne допуштају да видимо 
игтнну   онакву каква je. 

Г. М'1штстар Радивојсвић у своме експозеу 
упоре!)ује овај начин креднтириња грађења на- 
ших пруга v циљу испитнвања и.еговог реитаби- 
дитета ča досада закључеким зајмовима од стра- 
iic државе. Ja смартам да je OBIO једна велика we- 
|;орекг.чст једнога мгишстра, ко)Зи у одбранн хоће 
да заведс Народиу скупштииу на кривн пут. Кре- 
дитирање грађења пруге no овпм уговорима није 
оно mro n зајам, који држава закључује. Зајмпм 
држава добија потов повац, са којпм ^езависно и 
слободно закључује уговор са ким хоће. Док je 
овде држава принуђеиа ла прими кредитора — 
који itvui кредпт, из чега jaaio излазн да ти кре- 
шти no cir.in свога става дпктирају услове уго- 
вора. AKO je г. Миишстар хтео да упореди pen- 
тлби.тиост ових уговора са закључвним зајмом, 
онда je on то требаа упоредпо ca уговорима Moje 
би држава закл.учила ca предузећима за готов 
исвац, Koin би био исплаћеп из зајмова. И ca ове 
сгране г. Мпнпстар mije бацио праву светлост Ha 
ово итпи.с, и Скупштина, којој je стало до истп- 
не, Mopaiie' сама да сс постара да га расветли. 

Дал>е je г. Радивојеви^ упорећпвао фађење 
о®их npvraca грађњем које су раније израђене. 0:i 
je у овом упореИсп.у паволио цифре цепа npvra no 
једном кшометру као и no ценама појединих pa- 
дова. Народна скупштина би у овом погледу мо- 
гла доЈш до праве истппе, палазећп се под утис- 
nii.vfa оптужбе и одбраке, једишо кад би истгати- 
вап.е ових павода повсрила једној апкети, која би 
преко стручпих експерата сгаар пспптала. Налазе- 
tat се на овом месту, г. Радииојеви^ je паводи > 
велике цифре пријављених рекламација, које су 
поднели предуземачи, ко|и су градили пруге ра- 
није. Вредппст тпх спорова, no паводу г. Мини- 
стра. иде ло 100% вредносг посла. Алп нам г, Мч- 
вистар иије изпео осппвапост тпх спорова И ве- 
роватмоћу п.нхових решења, Скупштина je овде 
остала под једним VTHCKOM KOJU je раваш блес|1у. 
Да HKCV OBIH cnopoBii покрсиути обзпром na уста- 

иовљену могућност њиховог срећног pemeBaiba у 
корист предузећа моја их покрећу г. Мишгстре? 
Овде сте требали бити опшириији да сузбпјсте све 
гласове који се одаипа у јавносгн шире o раду пз- 
браних судова, a који иду na штету угледа ноше 
државне управе. 

Ha крају, господо народни послапицн, хоћу 
да резимирам. Mu овде имамо две 'ствари: држав- 
im буџет и 10птужбу противу мпитстра којн стојп 
na челу ресоршог буџета. У буџет су упете све no- 
требе овог врло иажног ресора и све законске о- 
бавезе које je у домспу meroBior пословапЈа др- 
жава na себе примила na биле оне кориспе илп не, 
биле one оправдане или ne. Држава je шаша једна 
солпдна међународна организација, ona мора no-' 
шт101вати прпмл.епе обавезе na ма какве последп- 
це ii3 ibiix пронстпцале. C тога, господо народчи 
послапицп, овај буџет Мииистарства сарбраћаЈа 
као такав треба да прнмимо и да његовим прије- 
мом осигурамо песметапо функциоиисање држав- 
nor апарата и саобраћајпих устапова. Што се ти- 
че сптужешог г. Министра, мп пмамо оптужбу n 
одбрану. Какве су да су n једна и друга и без об- 
зира na ono што je у њима jacno n уочљиво, one 
су добрим својим делом стручпс. Kao mro сам na- 
peo одбраша г. Радивојевића je у многом пепотпу- 
ira и недовол>па да Народна скупштина лошосе свој 
меродаван суд o овој оптужби. C тога, молићу 
вас да гласате бупет, ja вас молим да усвојпте MO' 
je разлоге и допесете одлуку: Да једпа аикета из 
ваше средине икгпита nco проблем грађења озих 
жел^езпица у везп изнете оптужбе г. Апдре Ста- 
nn против г. Мшистра Радпвојевића, не доводе- 
lm у питап>е обавезе које ч- држава примала, — 
a у циљу подпотета једчшг реалтог и, за просу- 
ђивање Наролпог претставпкттва, меродавпог пз- 
вештаја o овом питању. Гласаћу за буџет. (Одо- 
бравање и пљескање). 

Потпретссдиик Карло Ковачеви!!: Реч има na- 
родни посланик г. Јован Мисирлић. 

.Товак Мисирлнћ: Господо народни посланици. 
ja не мислим да вас замарам. Говорићу колико 
имам права, али ви врло лобро знате, да ere ме 
прошлога пута прекинули баш онда кад сте тре- 
балп да чујете мало више ствари и поенту мог 
излагања. 

Колико се сећам. ja сам стао код предузећа 
..Лид'". A ко je тај Лид n ко cv чланови његови? 
To je бпвше прелузеће Министра саобраћаја г. 
Лазара Радивојевића, a члапови Лида то су ње- 
говн бивши ортацп. Сапиенти сат! 

У mnepecv рашчишћавања ове тешке атмо- 
сфере n ситуације ja вам, господо народни посла-^ 
minu, чиним једап предлог и молпм вас да овај 
MOJ  преллог  помогпете  и да  га  прпхватпте: 

1 — Да Народна скупштина изабере једну анкет- 
nv комисију, Koia ће се jom за време решавања o 
буџету за 1934/35 састати и испитати све ове уго- 
воре n све околности под којима cv omi закл>у- 
чени; која he утврдити све кривице и означити 
свс кривце за овако закључене уговоре; која he nc- 
питати: шта je и колико до сада израђено no о- 
вим уговорима; колико cv предузећа испунила 
своје обавезе: и која he пајзад, предложити пут 
n начин како he се исправити све учињене погре- 
шке, како he се држава и народ спасти од штете 
која му се Beh у велико папоси. Исто тако ова an- 
кета  имала би да  испита  n  др\те доста велпкс 
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афере у rpal)eii)y жел.езппца. Mei)y којима да по- 
мепем само иеколико: питање панчевачког моста; 
грађење тунела Бела Река код Рппња и напушта- 
ње тога тунела; rpal)Cii>e пруге Куршумлија—При- 
штина, због које долазе сваки час неке депута- 
ције ради интервенције no питању правца трасе; 
nnraibe одвођења Прилепске пругр кроз Бабуну, 
чнме je држаиа такође одитећена великим сумама; 
као и niiTaH)e испоруке nparona од страпе фирме 
„Карл Фуше"; враћање кауције једиом предузећу, 
коме je колауднрајућа компсија задржала кауцију 
због тога, што пнје солидно нзрадила тумеле; и 
иајзад, откуда долази до честих нзбрапих судо- 
ivi између државе и предузимача и како се држа- 
ва Tv проводн?! II тако дал.е.   ' 

2 — Да се до свршстка рада те анкете одложи 
питање no буџету Министарства саобраћаја. 

Кад смо већ код овог предузећа „Лид", ja nac 
молим, да саслушате ово писмено, закључено и 
потврђено од срсског суда за срез Врачарски у 
Београду, под О.В.Бр. 145 од 9 марта 1932 r. To 
писмепо гласн од речи до речи овако: 

ПИСМЕМО. 
Закључено изме1)у инжињера Рајмана Ервина, 

из Земуна с једне стране, и г.г. Бошковића Хамил- 
кара, инжињера-геодете и Косијера Милана из Бе- 
ограда са Друге стране o зајсдничком раду на гра- 
ђењу жел>езничке пруге Приштпна—ITeli. 

I 
Уговорачи Боижовић н Коснјер овпм сс оба- 

везују, да уговорачу Рајману одмах исплате своту 
3,200.000 днппра — (трн мнлиона две стотмпе хи- 
љада динара) од прве ратс, кбју они буду примили 
од грађевинског предузећа Л. И. Д. из Београда, a 
за радове око rpalieii>a жел>ег*1ичке пруте При- 
штина—Пећ. Ову своту he положити v случају, 
ако опн приме на име прве pare три пута већу суму 
од rope предвиђене суме. Ако прва рата буде нзие- 
ла мање, него три пут, онда he сс исплата горње 
суме вршити после пријема сваке pare, од које 
се има трећина исплаћивати од сваке рате, a све 
док се цела горња сума 3,200.000 динара не буде 
исплатила. 

11 
Уговорач Рајмаи, пристаје na начин исплате, 

како je предвиђено у тач. 1 овога уговора, a с тим, 
•да  ако до спора  доНе, Да све тропжове и таксе 
плаћа ona страпа, која спор изгуби. 

1П 
У случају cnopa уговорачн одређују искључи- 

ву падлежпост Окружпог суда за град Београд. 
IV 

Ci'.c таксе и трошкове, које произађу no оврм 
уговору, плаћају обе страпе no половину, a таксе 
за пријем рата n обрачуна n na писменима, која 
се npn пријему сума установе, залепиће се и nonii- 
пггпти npn пријему рата. 

Onaj уговрр написан je у четири равногласна 
примерака, од којих no једап прима сваки пот- 
писник, a четврти остаје код власти, која уговор 
потврди. Такса no тар. бр. 10 тач. 2 Закона o так- 
сама залепл>ена je и поништена na оном примерку, 

који прима уговорач Рајман Ервин. 

9 марта  1932 г. 
У Београду. 

Уговорачи; 
инж. Рајман  Ервин,  с.   р. 
ИНЖ. геод. X. BouiKOBiih, с. р. 
Милап Косијер, с. р. 

Потврђено   код суда за срез   вр&чарсми   пзд 
О.В.Бр. 145/32 од 9-111-1932 г. 

Kao nno сте могли већ приметити, пз овога пи- 
смена се jacno вид, да су радовп na грађењу пру- 
ге Приштина—lleli изводили подакорданти Бош- 
KOBUII и Kocnjcp, a да им je за те радове испла- 
ћивало рате предузеИе „Лид". Првобитан уговор 
за грађење ове пруге закл3учен je био са Боајеом, 
за кога повипе пишу да je већ дотерао до anc.ni- 
ских врата у Паризу, због веза и разних трансах- 
цпја са варалицом и светским хохштаплером 
Стависким. Taj уговор je Боаје доцпије пренео 
na ,,БатипзОл" a „Батии.ол" je дао радове v aiK 
предузећу „Лпд", o ово предузеће nx je дало у 
под акорд Бошковпћу и Коспјеру, којп су зак.л.у 
чилн гарњи уговор са имжињером Ервином Par- 
маном us Зе.мупа. Сад иплктс како стојји raj ла шц 
предузимача, пофедника, акорданата и геодакор- 
даната. 

Из иаведеног уговора, који <су закључили Бош- 
KoBiili u Коснјер с једие страпе, и Ервнн Рајман с 
лруге стране, види се, да je Рајман од свзјих сау- 
говарача, Бошковића Косијера, пмао да при.ми 
3,200.000 лииара као rpeliimv од прве paro, коју 
omi примају од ггредузећа „Лид". A за грађење 
пруге ripimmma—Meli предузећу „Лид" имало к 
да исплатп БошкопиКу и КоЈијору naime one пр- 
ве рате укупно динара: 9,600.000. Колико je, пак. 
предузеће „Лид" имало да прими за оне радозе! 
a кочико „Багич.ол", то се me внди из овог угл 
вора, али свакојако да су у питањуЧзнагне сумс ч ,- 
ваца, наровио, na рачуп државие касе. To je пита- 
п.е Kioje се прво памеће после прочитања oiu^r у 
говора. Тачан одговор ina то питање можемо д »■ 
бити само од једне озбиљио и савесшо проведене 
истраге no целом питању свих ових фамозиих у- 
повора. 

Друго питање, које само аобом истиче из о- 
вог уговора, јесте то: По коме основу, зашто, за 
какав посао, у коме својству инжтвер Рајмап при- 
ма овпх 3 милиана ii 200 хил.ада дииара од Бош- 
ковића и Косијера? Да ли ач ту суму прпма за če- 
če лично, за неки nncao који je on личпо обавио, 
или orr тај мовац прпма за пеког трећег? Ако ко- 
вац прима за неког Tncher, овда иастаје mrra«.o, 
ко je тај трећи? пгта je тај трећи уралпо у ово'\ 
стварн и no ко\!е основу on прпма овај коваи? Не- 
мпгућпо i-e претпоставнтн, да БошковтЉ и Kocu- 
iep оваИ иовац дају као поклон, iep се, пре свега, 
поклонгг у тако великим сумама не чине, a и ло- 
клштг кад се чшне, ne чипе се бсз икакпа основа, 
AKO би та сума 3 мплпоиа и 200 хиљада била дата 
Рајмапу као поклон, онда опет остаје пптање: ка- 
кав гу разлог BoniKOBiili n Kocniop пмати да чивде 
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то.гики поклон Рајману или евентуално, OWOM тре- 
ћем лицу, «0.16 би овде стајало иза РаЈмана. У ова- 
ком случају овај уговор са дава1ћем оволике сумс 
HFr>KHn>epy Ртишу врло je м^стериозан и несум- 
tbH&a ie потгебио да њега расветлн и објаани јед- 
na  сзвеона истрага. 

Овн'\ уговор je Још мнстерЈтознији, кад се з.ча 
да je овај Ервин Рајман оиромах и да он нема ни- 
клчве имовине и да je сада општннски инжењер у 
варотити Свилајнцу. 

Вилите, госполо, с каквим <cv мистериозностима 
обављани ггослови и траншкције око извртпења о- 
вих уговора. закључених за rpahett>€ железница. 
Ми овле стојимо пред јелним уговором, из кога ne 
можемо ничим да закл.учим: на што се и зашто се 
излаје три милиона и двеста хилЈала динара? Ta 
сума иле из државне касе, то je несумњиво и то се 
jnr-iTo види ii3 овог уговора. Али на шта се она да- 
је? Због чега се <та узима? To се не видц. Она не- 
3HaiHO куда и иезнано зашто одлази из државиг 
касе v цепове оних који нису далеко од ових vro- 
вора. Који су ти? To треба да знамо мн. To треба и 
мора да зна овај народ, коме се и последња napa 
узима за порез. 

И питање ie: колико онаквих и оваквнма слич- 
иих \ч овора има iom? Ko зиа колико je пута no 3 
милиона н 200 хиљада динара до сада већ отишло 
незнано куда и незнано зашта и мо зна колћко he 
rivra' .ioni то бити, ако ви, народни посланици, у 
;IMC   народа и државе ire пресечете    даљи овакав 
рад? 

Г- Министдр саобрапага локазу1е или се труди 
да локаже: како cv сви уговори лобилп ззконска 
одобоерва. To овле није за оада главно. Главно 
je: кплико je овим и оваквим уговорима држава 
оштећена. A "'на ie, као mro смо видели, оштећена 
са преко 800 милиона дииарз. . . (дгт. ВјеКоСлан Ми- 
.Tenrh: Ниомо то видели. a то ie најглавније). Толи- 
ко ic оштећР«а no рачупу naiiier плслаппчког друга 
и oiiHiirer Минпстра 'Cao6nahaia г. Аплпе Стапића, 
a no моме ca преко милијарду и 400.000 динара. Да 
ли he за TV штету кмати да оноси сву одговориост 
r;iM и Једини Минисгар оаобраћаја или ite ту одго- 
ворност солидадао гкхдалити и остале његове ко- 
пеге, a \а мислим да je морају поделити — то je 
питање "другога реда. To ie питап.с ко\е he утер- 
iirnr истрага. ко.ја he тачно и прецизно извидетн: 
шта ie ко радио и уралио, a суд ће, затпм, имати 
.ri кажс: колико je ко крив и колико ко пма да од- 
говара. 

Држава ie тешко оттећена- Народпој пмовппи 
задан ie тежак удар. To je иесумњиво доказап n 
утвићен (1)'п<т. Први кривац: предлагач и главни ор- 
Јгти.члтоо целе радње то je г. Мииистароаобраћаја. 
Остале кривпе he пам on проказати, a тражнј^е ;i\ 
и -H'CTpaJKna компсија — аикета n суд. 

Пасле онако објективне и стручне критике на- 
шег послаппчког друга Г. Crannha и после одбрше 
г. Мипистра саобраЉаја ви сте ималп прилпке да чу- 
|ете у деталЈИма говорпнке и са једпе и са друге 
страие и из вашо-средпие, a то je из средине посла- 
iniKi ii3 већипе, n од ппжпп>ера, a и од другнх го- 
вориика који нису стручљаци. Чули ere и моју кри- 
тику na  тај рад почев од 1932 годшне na до дашас. 

Ja Остављам вама, господо народпп послапиц!', 
да ви o томе размислите и расудите, хоћете ли je- 
данпут рашчиститп ову тешку атмосферу, ИЛИ не, 
хбћете лп народу да положите рачун за свој рад? 

Како liere ви ову ствар и ваш рад пред народом 
брамити то je ваша ствар, a како hy ja бранитн, 
то je моја ствар! 

Ви ћете, господо народни посланици, веровати 
да као независан члан овога Дома говорим само 
оно mro no своме личном знању и уверењу могу 
да кажем и да изложим. У компетептпост стручних 
лица ja се ne могу упустнтн, као господип Прет- 
седник владе. Јер господнп Претседнпк владе целу 
ствар баца на дуел два ипжнњера. (Брапко ЧорбчН: 
Нема тебе ту, тебе није рачунао!). 

AKO je господнн Претседпнк владе овако исто 
обавештен o инжињсрству свога Mnnncrpa саобра- 
ha i a, na и no овој стварп уговора н да ли 'лма 
штете no државу и народ или ne, онда оставлЈам 
јавности да она каже: Ko je инжнњер, a ко пије 
нпжпњер, ко je струч1Бак, a ко ннје стручњак! 

Menn, господо, као пезависпом члапу Парла- 
мента свакако не можете оспорити право на дипло- 
му коју сам редовним путем заслужно, ja сам ре- 
довно псппте полагао и положио и no свпма зако- 
пима ове землЈе био сам ипжнљер п државпп, и 
приватни, a доцније као приватни инжишер и пре- 
дузимач. 

Сад, господо, да вас потсетпм na рад Финан- 
спјског одбора 1932 године. Тврдпо сам господипу 
Мнпистру, да Боаје није положио кауцнју. Mel)y- 
тим, господин Миппстар je казао, да je Боаје по- 
ложио кауцпју. Тражпо сам да се изаберу три чла- 
иа Финансијског одбора који lic утврдпти, да лп ja 
говорнм неистину или господип Мппистар. Преко 
тога се прешло. A доцппје, као mro вндите, кау- 
ција није била положепа. Ha против измењена je 
na штету државе она основна кауција у сукцесивчу, 
допунску кауцнју. 

Ту je, господо, почетак ра/светллваша ситуа- 
ције у Фнпаисијском одбору. Ha то вас упозора- 
вам, господо пародпи посланици, да ne забора- 
вите! 

До тпх уговора било je теже доћи него ли 
до Натрмјарха? .Ja сам те уговоре добно скоро n- 
стим начипом, a можда n мпого теже, него и госпо- 
дин Андра CTainih. Ja те уговоре ппсам тражпо за 
себе, јер сам их ja neh знао. A слутао сам од мо- 
јих колега na улнцп o њима мпого раније. Ла сам 
их тражио вас ради, a парочито за чланове Фипап- 
спјског одбора, да се вама прочптају, и да се уго- 
ворп законским путем спроведу кроз Народну 
скупштину, како би ви бплн упозпати са тпм уго- 
ворнма. Лер, господо, тп уговорп — ne тврдпм за 
све — ne noće потписе који су потребпп бпло по 
уобичајецоЈ пракси било no закопу. У Фппапсиј- 
ском одбору тврдио je г. Мнпнстар фнпапсија да 
on mije дао потиис иа тим уговорпма o прузи Ве- 
лес—Нрилеп и Heh—Biixah. 

To je, господо, први почетак моје цстрага у Фи- 
нансијском одбору. Када сам господнна Миппстра 
cao6paihaja упозорпо na факат, да господин Ми- 
нистар финансиЈа одриче свој потппс, тражио сам 
да ми on покаже уговор. Господин Министар сао- 
браћдја пред Фппапспјскнм одбором одговорио ии 
je, одпоспо одговорпо je Фнпапсијском одбору: 
»Стојим na расположеп>у сваком члану Фипапсиј- 
ског одбора, да му дам све потребпе податке, na 
и уговор.« Кад се заврпшла седпнца Финансијског 
одбора — то беше ако се не варам Hohy — ja сам 
r. Министра саобраћаја питао: када hy, г. Mmm- 
стре, моћи дohll до Вас, одредпте ми час и дан да 
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те уговоре видпм. Ои ми je рекао: шта чма да 
гледаш уговоре, ja hy ти дати лнчио обавештења 
колико ти je потребно. Господо, иако сам био no 
овоме питању јасан n прецизан у Фииансијском од- 
бору, иако сам каггегорички захтевао да се уговори 
покажу н прочнтају. и ако сам одвојио своје ми- 
iiM)eibe ппилмком протурања кррз амандман no- 
следиЈег уговора Београд—Респнк кроз Фипанси- 
ски одбор, мислпм да бејаше то § 31, није ми ни- 
шта помогло!? Оида сам дошао na мисао да се пи- 
me не може овако трпети и дошао сам na илсју да 
напишем интерпелацију и namicao сам je v 12 нли 
1 сат ноћу, a сутра дан сам je предао Народпој 
скупштини, да се na тај пачии једаппут расветли 
ова ствар n једпом утврди, да ли се смеју овп 
уговори да покажу ИЛИ ne смсју. Ви зпате, a и СВИ 
сте сведоцп, да пи до дапас onu уговори нису npo- 
читани nn v Финансијском одбору, ни v пленуму 
Иаролпе скупштине. 

Ja тражим категормчкн од г. Мшшстра фпнан- 
сија да 'ce пред овпм Домом изјаспи: je лн on пот- 
писник тих уговора или mije? Да се изјаспи, јесу 
ли ти уговорп пгтетпи no државу или су корисни, 
да ли je нмао права сам Мпппстар да те уговоре 
закл>учује пли није? (Једап глас: To je рекзо Андра 
Станић!). To je истина објаснпо г. Апдра Станић 
и ja се у свему слажем са њиме n neiiy да вам no- 
нављам псте податке. Г. Мпппстар финансија Ka- 
sao je у рсферату Министарском савету, да су из- 
мепе у Боајеовом уговору техппчке прпроде, a ja 
сам обратпо тврдпо, да су финансијске природе. 
Господо, ако се сећате, ja сам вам тај уговоп no- 
казао. Ви сте впделп да ja тај уговор чмам, да je 
ту лепл>ена нека цедуљпца ппеко члана 2 и обја- 
спио сам шта je то. 

Господо, сад hy објаснити у чему je та ствар, 
јер стс мс рнда поекинули. Уговор je био закл^учен 
измећу Воајеа и Мштстпа саобраћаја, односпо др- 
жаве коју он заступа. Оставл>епо je празно место 
„у . . • . . динара" осповпе кауције, коју je Бо- 
ајс no закопу one земл>е био дужан да положп. 
Кад je Боајеу казано да положи кауцију, a ои io 
mije o року na n после впте месецп положио, опда 
cv пастале трке. Едмонд Боаје (којп се потппсује 
тако na уговору, ако je то тај човек, којп се je v 
Београду појавио као Жап. чини ми се католнци 
имају два имена, na може да се зове n Едмонд 
Жан Боаје), je бно у Београду четнри до пет пута. 
Послсди.п пут бпо je августа месеца 1932 ГОДИПб. 
To je таман ono време када су се договорпли. и 
кад je он дотао да саопттн да пема пара за Kav- 
цнју, и да му се врати привремена кауција, ко.ју 
прнликом лицптацпје сваки лицитант мора да no- 
ложи, (мислим око 200—300 хпл.ала франака у га- 
pamnoM ппсму). Њему je било стало да гараитно 
писмо повуче н да измепп ту тачку уговора, те да 
му се даде могућност да и далЈе тражп nape за 
овај nocao. Ппитисак je био и са стране. Како сам 
обавештеп, ,,Батнп>ол" je притискивао и mije дозво- 
л.авао да пеко страно предузе11е конкурише у Ју- 
гославпјп. To су уосталом обпчпе ствари и три- 
кови предузимачки. Том приликом кад je саоп- 
штено да он не може да положп кауцију, залепл.е- 
na je ова цедул.а и измењенп су услови, надајући 
се да he on доћн до napa, n кад допесе повац да се 
цифра убацп. И ако je ово осповпа кауцпја, a ne 
допупска која je законом предви1)епа, ппак je 
доцпије г. Мипистар cao6paliaja дозволио, да се 

ona положи као допунска — односно да се упла- 
hyje сукцесивно према израђеним ситуацијама. Ма- 
да je за домаће предузимаче ова допунска кауција 
предви1)епа Slj, за страпце мора да буде дупла, 
она je ипак прехшиђеиа у овом уговору 3. Ту сам 
желео да удасем мало више светлости, јер можда ће 
ro некада некоме требати, 

Друго, г. Министар je тврдио, да nama до- 
маћа предузећа пропадају n да су пропала. Из ње- 
говог повора имао сам утисак, да lie ови странци 
који су дошли код иас и узели пословс. тражита 
новац na зајал! да се врате натраг својим кућама! 
Јер кад оу иапш изгубили толике иилионе, онда 
je вероватпо да nehe зарадити im толико да се 
врате. Господо, ту лежи зец. Пре свсга прочитаћу 
вам једап уговор како се мплиопске цифре зара- 
ђују. Овакав je уговор закључен између Петра Пс- 
тровића н ..Оријептконструкт", — Америчко источ- 
ног грајцмтиског оиндиката. 

Оријетчоонструкт. Амерички источни ipahe- 
риаски синдикат, Њу Јорк. Генерални европски .'u- 
po. — Имрпх, Начхос^ттрасе број 73. 

Слоразум — Између доле пкхгаисаних: Оријент- 
конструкта, Америчког псточиог грађевинског син- 
диката, анонимног американског друштва, с једне 
страпе n г. Петра A. Петровпћа с друге стране, v- 
твр1)епо je и решепо следеће: 

Обе страпе потппстте изјављују овпм спора- 
зумно да су све погодбе. измеНу њих no предмсту 
провизије Kojv дугују г. Петру A. Петровићу, u ње- 
говнм сарадниђима што се тиче потпнсаног угопо- 
ра измећу Пожаревачке областп n друттва »Орц- 
јепткопструтк, Амсрпчког псточпог грађевинског 
сппдпката« од 2 марта 1929 годиие, закљученог 
пре овог споразума, поништено и неважеће. 

УтврНено je да na име паграде г. Петру A. 
Пстровпћу и његовим сардницима за услуге учи- 
њепе друштву при уговору »Оријентконструкта. 
Амерпчког псточпог гра^евпнског сппдиката« ;i 
Пожаревачке областп од 2 марта 1929 годипе, ово 
друштво обавезује се да платп 30.000 американских 
долара, плативих na слсдећп начин: 1 фебруара 
1930 године 2.000 долара, 15 априла 1930, 7.000 
долара. 1В јула 1930 године, 10.000 долара, 15 ia- 
нуара 1931 године, 11.000 долара. — Свега 30.000 
долара. СаставЛ)епо у два примерка у Цириху, 31 
јануара 1931 годипе. 

Прочптао n прпзпаје Петровић A. Петар с. р. 
Ирочитао и призпајЧ' „Оријентконструкт, Лмо- 

ричкп псточпи грађевинаси синдикат—Рајх с. р." 
(Мттстпр саобраћаја: Па какве везе има Мини- 
старство саобраћаја с тим?1). Има везе у толико, 
тто je г. Мииистар тврдио да ми дајемо страниима 
скоро за багателу да извршују name радове. Међу 
тпм, видите да се то мора да плати ол стра ie na- 
mer народа n да ова провизијп мора да уђе v :;;,4vii 
да je држава плати. mro n r. Мтгистар, као бивши 
предузпмач, то добро зпа. 

Г. Мипистар тврлип je дал.е да cv цеие one ра- 
није и салатч.е nere. кал ла cv пол ^стим прилп- 
кама овирадови извоНени! Уверавам вас дато није 
тачно. EPO вам овле цеиа за npvrv Пршмтппа—Гло- 
говап—Пећ. Дам&шње nene наших пре)Ј\'зимача cv 
ове: Прслмср и ценовник ралона за грађење гооње 
npvrc: Konaihe из материјалппх ровова. предузећг 
има 1S динара no метру, a nama je домаћа цена ч; 
Отколавање гсека, предузеће има 23 динара, г на- 
nia je иеиа 12; откопавање усека у материјалу III u 
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IV катепорије иредузеће нма 50, a наша je цеиа 26 
дииара; зиАаи.е ломљеиим каменом у гемељу, преду- 
зепс има 360, a наша Je цена 160- Бетои iraonjcii ван 
темел>а, ггредузеће има 420, a nauui je цеиа 230; бе- 
тои набијен nau пемеља рзмера!^^, аредузеће има 
480, a нааиа je цена 270; зидање ламљеним каменам 
ван' темеља, предузе11е има 420 a nama je дрмаћа 
цеиа 220 итд. нтд. 

ДаЈ1>е je г. Министар тпрдио — што сам ja на- 
рочито подвукао — да стрдиа предузећа уноое ка- 
питал ради побољшања наше привреде и оптицаја 
иовца у земљи и носграистну. Госиоднн Мииистар 
caoopahaja кије иа.м одговорио na imraibe, колико 
je иовца унешено у нашу земљу закључењем ова- 
кванх угоиора, a ja сам казао да je ту уието само 
32 милиоиа фраиака. Мииистарство фииансија у то- 
ме потледу погађа се са њима, да ли je та сума од 
42 милиона или од 32 милиона. По ибјим 'обавеште- 
п.има, у земл.и иије уието umue од 32 милиоиа фра- 
нака.'То je оно што ai.\i ја тврдпо да mije унего 
више од 60—70 милпоиа динара. 

За гтругу Велес—Прилеи, јануарска ситуација 
за годину 1934 износила je 167 милиоиа динара, Ја 
нам »ећу овде износити износ појединих ситуација 
за све остале пруге, него liy вам изиети само за 
пругу Београд—PeaiiiK, пругу Београд—Панчево и 
пругу I IpiuiJTiiiia—Ileli. 

Јануарска ситуација за пругу beorpa;; Ресиик 
измоои 40,982.087.42 дннара; за пругу Београд— 
Панчево 27,697-890,39 динара за пругу Приштана— 
Ileli 36,554.964,60 динара. 

Госиодо укуина јануарска ситуација за ове 
пруге изшоси 105,234.942 динара. Међутим, „Бати- 
шол«   Je  закључио иосао за 872,5 милпоиа динара 

Зидан.е моста Београд—Земун,' без гвоздене 
консгрукције, која долази наиме репарацпја, износи 
115,000.000 дииара. Иаичевачки рптови 254, 290.907 
динара. Укупии 1,241.290.907 динара. Батињол je 
израдио послове до сада за 429,490.000 дпн. и осга- 
je ца изради још за 812,000.000 дии., без оних дода- 
така који he неминовно морагпи да дођу. Овде није 
ура'чу1гага и пруга Biixali—Киин. Према томе, го- 
сподо, оио што je овде иајглашшје, то je, да >Ба- 
ппмЈЛ« itelie више ншта унети, неће унети im nape, 
јет за то иема потребе, Јер му пристижу сви рокови, 
камате и интеркаларни интерес. .lom нешто ПОСПОДО 
„Батин>ол" (.ne бонове које од државе добија, уме- 
сто да уноси новац, — о.и re бонове ломбардује нај- 
lieiiiiM делом у нашој земљи. Дакле, господо, „Бати- 
п,ол« иишс не уноси mi 5 пара од суме, коју сам 
вам казао. Ето, господо, vo су те силне мнлијарде 
и ти силии милиони, којп закл.учен.ем ових угово- 
ра, тобоже треба да уђу у нашу земл.у, и то све у 
славу и част наших јавиих радова у землхИ, као што 
je ова изградња ноиих железиица. 

Господии Министар je тврдио дал.е да je из- 
гра1>и/ваи>е пруга вршно no неком приоритеиту, али 
ita.M ini.ic објаснио, ко je утврдио програм и прио- 
ритет оиих иовпх пруга. 

Потпрегседник Драгутнн - Карло Ковачевић: 
Господиие послапнче, ваше je време no Послоипику 
истекло. Изполите завршпти rosoi). 

Јован МнсирлиЈ! (наставља): Господо, рад у 
Финансијском одбору вршеп je кинематографском 
брзином, na се н у пленуму xohe псто тако да радп, 
na и поводом овога случаја! Ja не разумем и ne- 
знам, господо, зашта he та пресија на nac народне 
посланике! Да ли смо ми пешто згрешплн? Ако то 

сгојн до Фппапспјског одбора, ja сам ту био један 
од најревноснијих члаиова његових n.-i седницама, 
како je то рекао и сам претседавајући г, Шећерот? у 
плепуму Народпе скушптппе. Али се мени чипп да 
вама не иде у рачуп да говорп Ловап Мпсирлпћ, Јер 
ме сматрате као опознционара. 

Господо, ja hy осгавптп Вашој савести да ви 
сами одлучпте и решите, хоћете ли тражити од Го- 
сподина Министра саобраћаја аикету понодом ове 
стварп n.iii нећете. Оћете ли дати могућност Кра- 
л.енској влади да се гиме позабаин- He будете ЛИ 
усвојили ову апкету, знајте гласаћу против буџета 
Мпнпстарства саобраћај, a гласајућп протнв буџета 
Миипстарства canupahaja, гласаћу н против овакве 
полптнке и рада Краљеиске и.шде. 

Потпретседпик Драгутнн - Карло Ковачевић: 
Господо народнн послатти, господин Јован Мн- 
сирлић као да je хтео набацнтн na Народно престав- 
пиштво, да ми радимо иезиам како! 

Ja hy на.м навести § 42 Закопа o иоашвиом ре- 
ду у Мародној скупштпнн. Ту се каже: »У начелпом 
претресу говори послакика који говоре у нме гру- 
пе, могу трајати иајдуже сат и no, a говори осталих 
послапика најдуже једап сат. У посебном претресу 
no глава.ма (одељцииа) гоиорп полаоиика, којп го- 
iiu\)]i у име групе, могу трајатн иајдуже један сат, 
a i'onopii осталих послаиика кајдуже пола сата«. 

Господин Јоваи Мисирлић говорио je више од 
пола сата. Џоваи Miicupmth: Молнм за реч ради 
личног објашшења). 

Потпретссдппк Драгутин - Карло Ковачеви1|: 
Има реч г. Јовап Mncnp.-mh радп лпчног објашње- 
ња. 

Јован Мисирлнћ: Господо пародпи послапицп, 
ja тврдим да са.м се строго придржавао Пословиика 
када сам говорио минут више од пола сата Je .1:1 
погажеп Пословпик кад je г. Аидра Cramili говорно 
впше од сата, a тако псто n r. ВасплпЈе T[)6iih? 

Иотпретссдиик Драгутин - Карло Ковачеви!!: 
Господине посланиче, г. Станић раворио je дуже са 
пристапком Скупштине! 

Јовац Мисирлић: (паставља:) Да ли je претое- 
давајући објавио да г -г. Андра Станић и Василије 
Tpoiih говоре у пме скупшттгске neliime n у чије 
су име говорпли Апдра Станић n Василнје Трбић? 
Xoiiy да вам докажем, да сам ja дисциплинован 
ч lan овога Дома, a ви сте та који се не покоравате 
i [ословнику. 

Потпретседник Драгутин - Карло Ковачевић: 
Г. Станић говорио je дуже са приетанком Скупшти- 
ne. Има реч др. Ђуро Остојић. (Пљескање). 

Др. Ђуро ОстоЈић: Господо Иародни послапп- 
ци! Onaj други део дебагге o грвђевинској полнт.и- 
nn Министарства саобраћаја потжнуо je сасвим 
разговор o самом експозеу Господина Mnmicrpa 
caiu6paliaja. Ради ТОГа ne могу mi ja да говорпм 
мпоп) оекспозеу, алп ипак морам да подвучем 
дв€ гри npeimie сгварн n овом прплпко.м. Град- 
iboM нов.ог тунела кроз Ивап плапипу хтело се да 
се прузп Сарајево—Дубровпик уклопн зубчапица 
n гим убрза и појевтини саобраћај! У овом раду 
нзостала je (једиио рекипструкцнја комада пруге 
»змеђу 'Гарчпиа и Пазарића. Овде je још остала 
зубчаппца n ona 11ретставл>а велику сметњу пра- 
вилпом и брзом одвпјању саобраЈшја na овој пру- 
зи. Ja молим Гошодина Мннистра, да се ова смет- 
п.a vK.ioan и да се mio upe реконструпше и овај 
комад, тим пре што се ne тражи више од 12 мили- 
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сжа дииара кредита за уклањање зуочаиице. Me- 
родаиии ме уисраиају, да Gn се оним рекинсгрукци- 
JOM ушгсдило ro;i,muii>e милиоц динара. Кад год 
су послаишцн нз крајева бивше Боше и Хсрцего- 
i'.iuic тражшш иинестиције, одбијени су, да као na- 
гриоти, схпате reuiKutie и сачекају бол^а времена. 
Тако je идложсна и ишсталацнја аутоматске теле- 
фоиске цеитра.и." у Сарајеиу. Крајње je иреме да M 
u у Сарајеву посгавн аутомагска централа, макар 
и после Загреба, Љубљалк и Новог Сада. Садаш: 
ње телефоиске иаираве су потауно дотрајало м нз- 
далс, јер се ueii годишама чека аутоматска цен- 
трала na се с тога није ин оиравл^ича телефонска 
мрежа. Лош na јсдну преку иогреоу крајева, мојн 
су колевка и расадаик нашег плсмеиа, морам да 
укажем. To je везивање железиицом Црие 1 оре ~а 
I Ipecru'iiiiuoM. Молпмо да се пристуии изгради-и 
пруге од Устипраче преко Херцсговине И Црие 
P'ope ina Боку Которску. Изградњом овог дела ово 
Ладрапске пруге добио би Београд iiajupaliv всзу 
с   MOJICM. 

Сада, господо, да пређем иа други доо. 
Уговори o гра1)ењу жељезннца, господо, си- 

гурто, ja доиуштам ту могућност, тешки су, јер 
каштал увек гледа да нзбије за себс иајстовољии: 
je vc.'ioBe, и да добије што већи профит. C тога 
нека мп je дозоволЈено, да са ноколико теориских 
речн проповорнм u овој теми, o капиталу. 

Паука 'o рациоиалнзацијн рада тежи, користе- 
IMI најнсжије гехничке изуме, да уклони и реду.чу- 
је na иајмап.у меру све сметње, na које се ири 
извршењу појединих врста радова скоро увек на- 
илази. Ова наука у вези са наглим напретисам тех- 
нике, тежи да до савршеиства доведе и у жииогу 
примени поанати пршцш класнчие механике. „Д.'- 
бити .ма:чсимум кррионбг ефекта са минималмим 
утроигком спаге". Овако организован и у животу 
прнмеи.еп капитал, заиста угклања н елиминише 
ове шхетне отиоре код поједших врста радова и 
код пронзводње поједи«их    фабрачпнх артнкала. 

Када се пак велики i|)iiiiaiiciijepii и банкари, 
предехавници капитала, ujm извршењу иоједпнмх 
великих јавлнх радова ослане na техпичка таучна 
,HOicycT-i;a, Дипуњујућн иста са добром n рационал^ 
ном 'јргаиизацијом рада, сшда се ови радови, св;)-" 
шавају брзо, солидиј и na време, доносећи чест? 
н |Велике зараде ОВИМ предсган^тцпма кшита ta, 
Капитал, дакле, овде кормстп уопехе 'паучшпх про- 
налазака преко корнспог ефекта рада, затим он 
корнсти добити, које му пружа рацјиовадно орга- 
цизовШ! рад и најзад, UIVJ je овде за жаљење, oa 
чесгр пута корнсти и лаку могу-hnocr одређтшања 
мпских ралиичких падиица, чије сиижоп.с иде ме- 
сто таио далеко, да оне не стоје mi у каквој ми- 
ралисј сразмери у односу ma вншак ч<орисшог е- 
фџцтл, кога капитал добија прнменсм матпи;: ц 
(пјних проналазака. Једна дал>а битпа одлпка :<i- 
imia.ia, то je љетов интернационалнн карактер. 
Капитал махом me познаје нн иације и ако се че- 
сто увек подвлачи нека његова тобожња тацио- 
»галпосг. Овај иојам тационалностн капитала лш 
же joui да се одржн само у ужем смислу, за врло 
снтаи капитал. Интернациоталност капитала IDF.IC 
да се премо његових мноп.бројних ц MO1IIIHX ep- 
laiiiisiauija, картела п трустова за нафту, гвож1)е, 
цемент, текстил и друго. 

Овако ошжан  И  иођмо оргапизонап кагапал, 
доводи често пута у зависност велики број др^са- 

ва, које нмају пред сооом да решавају задатке ко- 
рисие индустрнЈСке, културиопршредне и саоора- 
ha.iiL' 0бН10ве /.ем.м.'. У том сдучају такве државв 
преко свсјјих■иодтчуворних влада; траже и ucmmjv 
погодности ai»raH0O(Baiba каинтала, прнеиствоио за 
caoi iiaiiajHo-iipiiiipe.ui.v о-бнову, која ио при1на;ипу 
претходи даљем индустријскотехничком и кул- 

гурчо-иривредном тапретку једпе земље, Ирсма 
овоме, господо, je очигледио, да се n од сггране 
представника једне земље морају оваквом јед»ом 
капиталу чинити нзвесии обзирп. Јасио je да СВИ 
обзири завсе 10Д creiiema солидности финаисијјске, 
привредне и политичке MOIUI те земље у време за- 
кључеша уговора, urno je и господии Мннисгар 
дово^нмо нсгакао. У колико су поменути услови je- 
asu- leMJbe, при закључењу зајма, са једном стра- 
ИОМ фиаа11С11,|-.К(/.м груиам тежи, у ТОЛИКО су при- 
родни условп за закључење зајма   неповољнији. 
Aiii ови обзпри, које једпа влада чиаи према ино- 
cipanoM кагшталу, исти су a no правилу u већи, 
кад су у iimaihv и паши домаћи финаиоијери и 
предузимачи, јер поново истичемо, да je морал 
каиитала у приаципу iicin и изражава се у сталној 
тежњи за зарадом. 

Слабо развијени caoopaliaj je једна i.ciionua 
сметња за индус-фијско-техиички и приареджо- 
културни напредак једне земл>е. Да би се, дакле, 
развили у тндустрнјским и привредиом смислу, мо- 
рамо п.мати један „ouuirii плааскн разрађен ир »"• 
грам", којп би претходно био стручно смншљен, 
продмскутрван me само од прегставннка техннчке, 
финаиоЦјске и еманомске привредне струке, seh 
тамо састављен ои мора бити поднет ma расматра« 
ње и одобрсње Народиом претставииппву m дру- 
гмм надлеж,ш1м државиим кнституцијама. 

Гооподо, моја критика нде, да се у гом no- 
гледу створн једаи прнвредни план, један rpahe- 
викокн илан и једат са^браћајјни илат, који кеће 
м 'liii да Meii«ijy пронзвољпо поједшт министри. 
Да би дакле ук.иашли СВС гешке u често пута и no- 
предаиђане штете, као и све друге немиле после« 
дице, које долазе од произвол>не и махом na пар- 
4е проведене досадаши.е полигпке- rpal;cii.a ж'е- 
лезвица, путева и другнх јавтих об^еката, ми мо- 
рамо нматн један ■сиепраио проучен и склопд>ен 
omiUTii cai.opaliajiui програм. 

Сви сардаиици и гворцн плана — иижппЈери, 
скопомисти, фитаисијери и други прнвредпп струч- 
п.ацм греба високо да се издижу u ставе изнад ло- 
калиих и личиих шпереса HMajvlui у внду једип -. 
oiiuiTe чривредно-екоиомско државие нитересе. О- 
вај општи саобра^ајии iia;ai за развитак државе 
мора у интересу техничке коордшшцнје и ехонх?- 
мије да обухваги me само грађен»е железиице, већ 
и грађење путева, пловних каиала, иристаиишга. 
регулације рска итд. Месумњное су користи јд 
практичие примене једног оваквог општег плана, 
којн je у крајњем резултату — чак да у себи садр- 
жи u извесне омашке — иеупоредиво бољи од аз- 
Bpiueiba поједитачпих пруга или других јавних 
радова, Kioje имају чесго само локални караккр и 
које са рсталим саобраћајним путевима me чмне 
никакву ргааску везу. Примера зато нмамо доста 
у Запалио-сиропским aeM.i ама, затим иарочито у 
Русији и Италији. Овако састављвн општи саобра- 
hajmi програм ни у коме случају не може бнти из- 
мењел no пптепцпјама једпог мпппстра и.ш једне 
владе, чије се време политчкзг управљања у nnna- 
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Чипу ne  мора  да поклапа ca стварним потребама 
мену општег саобраћајног илааа. Ja, господо 

(дни послаиици, видим у овој раопарчаиој rpa- 
иској политнци свих миистарстава једао вели- 

. uj, Jvoje   'i'peoa    стварањем    спомеиуго!- плана 
шго  nj)e   отклонити.  Користим ову прилику,  кад 

.;. гоаорим   o овом општем саоораћајиим плану, 
да укажем  господи народним гаосланихџша na инз 
гешких   ортанмзационогтехничких последица,  К'- 

дошле  баш због тога, што лисмо имали та- 
^ав зајиднички  технички  плаи сипх  министар.:та- 

;ји  извршују јавне радове. Познате су ипле 
које су нас1але од девијације путева услед накнад- 
ticr грађења пруга ио истом појасу. Да наломенем 
tano случај  CćI штетама, које су настале услед чс- 
стнх и многобројиих деви^ацпја извршених na п1,- 
гу  Крагујсаац—Краљево—Рашка—МитрОВИЦа  ус- 

! )ra то je некако одмах nocvie нзраде rivi a ид 
стране  Мииистарства грађевина   дошла и израда 

е ina томе делу од Мииистарства   саобраћаја. 
i су оба iona министарства независно једно чд 

Другога радили плаиове и трасирали, то je услед 
ичитих техничких услова за rpal^eibe пруга и 

иута дошло ло неминовне дискоордннације, koja 
се изражава у н.епиаребном и штеппом паскуЈТље;- 
ii-v оних објеката. Јасно je да услед овога начика 
рада има мнопи овакиих штегаих nj имера у nauioj 

!И11к:кој политицн, посматрапој и са опште п са 
посебне  тачке   гледишта. 

Сада   lic.Mo   na  no, да укажемо \   главиом кс- 
м млј.иости имамо за лзраду јааних радова. 

У прииципу имамо следеће могућности за мз- 
раду. јавних  радова. Први иачии израдб je: начн« 
путем принудног рада (пример даје Руснја); 2) из- 

пугем   утнуграшњег принудиот зајма (Итали- 
ja); 3)  лачин    израде путем финаноирања иолиЉу 

.!них дугорочних зајмква; 4) иачин израде о- 
тх радова  путем срества из редовног буиета; b) 

■ израде путем кредитирања са кратко — или 
p 1ДН>ерочним   зајмпиима. 
Прва два  начпна израде јавних радова не од- 

»ају, господо народии посланицп, демократ- 
ском ypel)eiBy и политичком ваеии пш.у пашег ма- 
рода. Зато  o  и>има еећемо дал^е ни говорити. Ос- 

нам дакле као меродавна само друга дна па- 
НесумЈвиио je да су шлмллхо закл>учени   џ 

горочни зајмови   најподеснији и шајкорноннји за 
иен>е ових јавиих радова у великом обпму. 

Али  повол-на   могућиост закл>учења једног   овак- 
;vropo4inor зајма завнси дакле у свему од lipu 
мЈ-фиианоијских и гшлитичких    прнлика    one 

iCM.i.e, која жели да тражи зарм. Како je у свсгу 
доба закл>уч€ња уговора, које je закључнло Ми- 

^рство caioopahaja, било привредпо стаи-е 
.euiKo, то се на овакав мачим закл>учен>а зајма ни- 

огло ни  помишљати. 
Остао нам   je, господо, дакле једини пачин за 

^жењем јавких радова у већем обину као mio 
i, ivoji ~се спроводи у Миипстарству саобра* 

haja. ИЗводимо радове само помоћу срествава би- 
i редовмог   буџета бнло путем ових краткорЈЧ' 

них зајмова.  .V доба тешке фннаисијске крнзе, ко 
v пуној  мери ухватила n нашу землд', ми ду 

, већ имамо  неурав«отежен буџет и рпди тога na 
iaj пачил кредитирања пије се могло mi псмиш- 

|,ати. Остао   je  дакле за ове садашње прилике c.r 
•д.чи   начи« .финаноирања    преко    поједнпих 

[их предузеКа која су ставила своја финан:иј- 

ска срества за изво1;еље угов^репих пруга. 
Извеано поскуљење овпх радова миже да Д'- 

.,*• и од примене модерних техиичких иалалацм.ја 
и инвеитара, које су сада ова страиа предузећа-н 
no деликатној природи оних објеката које изар- 
шује, дужиа да учиие (случајеви специјалне изра- 
де кесоиа за пнеуматично фундирање под водј.м 
ради израде стубова код паичевачког иоста). Flpif 
меирм модериих техпичких шнсталациЈа код озих 

•новпх гра1>е1Ба условљепа je и нећа солндност о- 
вих пруга, него што je солидност рапије израђе' 
них пруга, 

Остаје нам join да расмотримо последњи na- 
чпп, a то je могућност извођења државних радова 
у режији. OBU радовп могу битн, ако сс ова служба 
организује no једном програму, чак и јефтинији 
и неоспорно праведнији у погледу одмеравања ви- 
сине радппчке надннце, него што je то случај код 
појединих предузећа. Али за овакве радове треба 
пооштрити Рдговорност паше администрације и 
одповорних извршиоца тих послова до те мере - 
коју треба унети у закон o сузбијању злоупотре- 
ба у зваппчној дужности — да се ne бн деспло да 
onaj сиромашпп парод, који буде радио na тим 
пословима, буде експлоатисан. 

Господо народни посланици, мп смо сви n ово- 
га пута доказали да смо одлучни противници свих 
злоупотреба п оглаоили смо и себе и ову Окупшги- 
ny за rumne.i.o, строге гонИтеље сваке корупције. 
(Узвици: Тако je!). Ha томе путу, гасподо, ne тре- 
ба се задржаватп и ми се нећемо задржавати ни 
једнога часа. ((),'i.o6paBaibe код Belimre). Али, госпо- 
до, мора се зиата и то, да onaj који хоће да гони 
корупцнју, којп xohe да нзналази лопове n пршоди 
nx заслуженој закопској казни, ne сме то да огла- 
шава na све стране. Ве треба у свакоме послу да 
гледа корупцију и лопове, јер се тим начином ства- 
p:i, најповољнија агаосфера да се баш првви ло- 
пови прикрију. (Одобравањ«). 

После говора г. Аадре Ст^нића, гоподо, и 'ллш 
парод n страна јавпот бнли су.под утиском да се 
овде ради o злоупотребама a ne o тежини уговора, 
да се овде ради у овој тешкој екопомској n ооциал- 
noj кризи o упропашћењу народне имовине- Када 
-се, господо, o оваквим стварима говори, треба до- 
бро оценити какве he реперкусије изазвата изио- 
шење њихово. Ja верујем да nn сам г. Аадра Ста- 
nnli mije хтео да каже, ;ia je овде пеко украо сто- 
rime Mimnomi. Алн mra here, кад je ефекат гога ње- 
говог говора у народу био raj, да ес je овде pa- 
днло o сатнрању и упропашћењу народне п.моштс. 

Ja, господо, o овој стварп немам потребе да 
гооорим ommipmije, јер je г. Претседппк Крал>св- 
ске владе Јасио и тачно нстакао сие urro je било 
потребно. (Узвнци: Тако je!). Ja сам уваженога г. 
Андру Станића поштовао и ценио, јер сам o њему 
чуо да je поштеп човек a попггепе политичаре мп 
сви цетшо. Тпм више сам био изненађен извеоннм 
стварима које je г. Андра Стаиић криво претставио 
n o њима друкчије гаворио. Г. Cramih je говорио 
како г. Министар Радивојевић прикрива ове уго- 
воре хоје ј€ направиоса страним капиталистима. Он 
je чак кааао како ти уговори претставл>ају некакву 
државну тајпу и да до п.пх ппко ne може да дође! 
A јазпам да je г. Апдр-и Станићу преко г. Илије Ми- 
хајловића поручепо да му г. Министар саобраћаја 
ставл>а na расположеше те уговоре кад год хоће! 
To г. Cramih mije требао да прећути, пего je тре* 
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бао од тога лојално употребу да учини, a tte оиако 
да ствар претставл>а. (Одрбравање). 

Госиодо, ne треба да будемо безпбзнрии кри- 
тичари свега што je код na:; треба да будемо пра- 
ведаи критичари, треба да будемо објективии кри- 
тнчари и строги критичари и иа све будно да гледа- 
мо, али све п једпно у циљу да те рђаве ствари no- 
правимо да иду бољим путем. 

Господо, ocehaj нашега света, парочито name- 
ra малога човека je raj, да je on испуњен гганосом 
када чује и зиа да Je nam саобраћај уредап и та 
чаи н да правилио функциакишу наше жељезнице. 
Сепимо се, господо, како je upe неколико година 
било, a како je даиас кад наш ситаи човек чита 0 
оним силним железничким несрећама v мпого јачим 

ii-M/i амл no UHO je nama. On ce ca поносом СХ^врће 
u c поногом указује na nam саобраћај, који ce o- 
држава без икаасве несреће и без икакве опасносги 
no жпвоте rpaljana n њихову имооину. (С)добрана- 
ње.). И само je то ловол>но да изјавим да сам cnpe- 
ман да гласам за овај буџет Мииистарсша саобра- 
haja. (Одобравап.еО. За нас je вамомаствар, господо 
пародпи посланнци, у делом овом сукобу, у којим 
ce мучпмо пеколмко даш, да можемо мирне савести 
копстатоватп да у уговсрпма Мпппстарстиа саобра- 
haja за грађење пруга нема афвра, нвма корупције, 
пема ппкаквпх злоупотреба, за које су овде чп- 
њене оптужбе. (Пл>еск:1п,е и одобравање). 

Претссдпик др. Коста Кумапуди: Реч пма 
г. Миннстар caoCpahaja. 

Мпипстлр саобраНаја Лазар Радивојевнћ: Го- 
сподо народнн послаппцп, време je одмакло, a ма- 
геријал који je изпошеп понодом буџетске дпску- 
сије n критике Мнпистарства саобраћаја такве je 
п|)11|)оде, да ja ne знам, господо народни посла- 
ници, са кога краја да почнем na да одговорим 
na сва ona пнтап.а, која су TOKOM ове дискусије 
покренута. Есенцијално у целој овој дискусији, o 
којој ce највише говорило, то je грађевинска no- 
литика Министарства саобраћаја, то су уговори 
који су закључени у погледу изграђива^>а пових 
жељезничких пруга. У тој критици пшло ce на- 
мерно тако далеко, да ce пису хтела да рашчлане и 
да амалишу ствари и да ce изнесу стварне чнње- 
нице, да ce третирају финансијски услови са гледи- 
шта општпх кредитних прилика, које владају уоп- 
ште. (Узвпци: Тако je!). Како je вршена оцена г|)а- 
ђедарнских радова? Треба да ce третира вредпост 
капитала с једне стране, a с друге стране да ce 
третира вредност радова. Не може ce ово заједпи- 
чки узетп и да ce iiorpenina теза поставп. Ако бу- 
демо анализирали овако ствари n na овај начин, 
ми ћемо доћи до једног дефинитивног закл>учка. 
AKO CMO мн желели, n ако смо сматрали да су.ове 
пруге потребне, онда ми у овом момепту нисмо n- 
мали повол>пије услове im фипапспјске могућно- 
cm за извођење ових пруга. (Одобравање). И сва- 
Kii јавни човек, који ce налазио na одговорном 
месту, on би учинио то исто у одређеном моменту 
што сам n ja учинио, (Одобравање). 

Ja сам сматрао да сам урадпо добру ствар, да 
сам поступио опако како je могло само да ce по- 
ступи, a тто ce тнче услова n цена за извршење тнх 
радова, те цепе су калкулпсапе у внснпн коју je ад- 
министрација нашла као најповољнију, a уколико 
су ce економске прилике побољшале, то може 
бити предмет специјалне оцене n испитивања. Да 
ЛИ ту може, господо, опда да буде какве злоупо- 

требе кад су сви уговори закључени no свим закон- 
скт прописима отворено и јавпо како ce то ради 
уопште приликом закључсп>а таквпх уговора и како 
ce то и овом приликом урадило. 

У критици, господо, свих тпх ствари отишло 
ce толпко далеко да ce покушало од стране поје- 
диних предговорника да претстави као да Mniln- 
старство саобраћаја никакве друге финансије не- 
ма, nero само ствара n чипи злоупотребе, и да 
приликом набавака материјала изнграва закрн na 
штету државе n na штету народних интереса, По- 
чело ce, господо, чак л;\ rferapa n ono што цео свет 
види и oceha, тто je заслуга ne само моја nero и 
мпогпх којп су na томе послу сарађивали, a то ie 
да je квалптет namer саобраћаја na такво.ј висини 
да ce може да упореди са многим државама у Ев- 
[ionu. (Бурно одобравап.е). Ето, господо, како je 
праведна данашња крптпка за све one напоре, које 
сам ja као ресорни мппистар учинио са сводим са- 
радницима да жел.езппчки саобраћај дође до ове 
Biicnne n ове повол>11е сптуацпје. (Гласови: Тако je!) 

Толнко je разповрсппх ствари овде изнесено, 
толико je ствари овде тенденциозно престављено 
да бп мени, госцодо, требало три пута mi me вре- 
мепа да оповргнем one нападе пред парламентар- 
пом јавношћу n пе.том земљом. Ja ce осећам увре- 
!)eiinM у своме поносу и као мпнистар саобраћаја 
n као janiin радник кад ce од стране многих пред- 
говорппка непроверене стварн изпосе u на овај 
ce namin критиковала сарбраћајна политика коју 
сам ja водио. (Аплауз). 

Грсподо послаппцп, мп фактички жшшо у врло 
тешким пспхолоткпм приликапиа, Дапас je тешко 
радпти једпом мпппстру једпог матерпјалног мп- 
нистарства као што je Мппистарство саобраћај i, 
чији буџет износи око 2 милијарде и неколнко cio- 
гина мплмопа динара, са буџетом адлтпистраиије и 
предузећа. Л треба с једпе стране да одговара за 
квалитет јавне службе, a с друге стране треба да 
обсзбедц рентабилитет и ко.мерцпјалпу страну на- 
mnx оаобраћаЈних предузећа. И ja могу казати о- 
творепо, господо народни посланици, да je наш 
саобраћај потпупо сређен n да су irame железнице 
у погледу матсрпјалпом na достојпој впсппи једног 
важног привредиог предузећа у коме je велшиси na- 
циопа.тпп капптал уложеп, one стоје ma потребној 
Hiiciiiin и у томе погледу у упоређеаву са многи« 
железпицама на западу, могу да ce уврсте међу 
најбоље железнице у снеггу.  (Пл>ескан>е). 

Господо народпи посшаници, морал нашега о- 
собља je добзр. Hama адмпппстрацпја je гако1)0 рс- 
латшшо добра. Али немоЈте прп.матп непровереж 
стварп, које B;IM ce ca нарочитом нааиером cepsii' 
рају са разппх страша и које само уопјају onaj 
елан који je створену овим ппстптуцпјама. (Пл.е- 
скање)- 

Престављајући и дискутујући овако ствар у 
Парламенту, како ce one сад уопшге претстављају 
n како опда nama адшшисфација изгледа и какви 
смо cim Mii који стојпмо na челуте адмшшстрацнје 
ja вас пита.м; клко то може уошпте изгледати, кал 
ce од стране извесппх предговориика ne нађе иного 
похвала да ce каже o Мшшстарству саобра1глја, o 
саобраћајшш институцијама (Чује ce: Бпло je и ;w 
орпх речп). Господо, опозпцпја je ту да буде n де- 
лује као опозпмцпја n да крптпкује владину ве- 
iiiiiiy, али опозпцпја мора имати пзвсспе одгонорпо- 
сти и дужпостп у своме држап)у n мора да п.ма ci- 
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вести, na кад критикује да призиа оно што Je до- 
бро a да осуди рђавои да на тај начин буде једна 
кориона акција нашем јавном животу. (Чује сс: Ta- 
ко je!  Пл>ескаље). 

Један од господе предговорнима покушао je 
хроиолошким редом да масу иепроверених ствар« 
наброји. Ja, господо, нс могу да идем тим истим 
редом', j ep ми имамо мало времена на располагању, 
a можда би злоупотребио и вашу пажњу и стрпље- 
ње. Али, ja вам изјављујвм, господо, отвореио и 
јавно да вам за свс ов-г ствари које су овде наве- 
дене, стојим иа располагању да лам Парламенту nv- 
но обавешхење o тим стпарима, кшо би мотао да 
се донвсе и o томе један дефинитиваи и праведаи 
суд. (Чује се: Тако je. — Једаи глас: Airi<eTy дајто). 
Ja се inica.M бојао и не бојим се свога рада и осе- 
ha.M да сам радио добро н да сам радио у иитересу 
звиље. Стварио побољшање у нашем cao6paJiajy no- 
стоји ii ;r.\ су то били свакако резултати позитивни 
и да сам ja радиоса уверељем, у коликосу ми мој« 
напори дозв'ољавали, на добро земље и на корист 
нашега саобраћаја (Бурно пљвокан>е у већини). 

Не хохећи да злоупотребл>авам даљу вату паж- 
њу с обзиром на примедбе, да ћемо мматн прилике 
и o томе накиадно да говоримо молим вас да oeaj 
буџет овако преддожен иримите и усвојите онако, 
како je прелложеи. (();i(i6paBaii,e и пљескање). 

Претседник др. Коста Кумануди: Господо, за- 
вршеп je у појединостима претрес буџета XI раздс- 
ла — 'Мипистарство саобраћаја. Прелазпмо на 
гласање Гласаће се no партијама седењем и уста- 
јањем. Молим г. известиоца да изволн читатн 
партију  no   партију овога раздела. 

Известилац др. Анте Кунтари!!  про^ита  пар- 
тију  613. 

Претседичк др. Коста Кумануди: Прима ли 
Народиа  скупштниа прочитаиу партију 613? (При- 
ма       Me   прима).  Господа која  примају прочи- 
тану партију, седеће, a која ne примају, устаће 
(Већина седи). Већина je седела, објавл.ујем да |е 
прочитана   партија 613 примљена. 
   За   овим  je Народна скупштина, r.iacajvhn 

седењем и устајањем, примила у појединостима 
већином гласова од партије 614 до napmje 652 за- 
кључиог буџета расхода Мипистарства саобраћаја. 

' Претседник др. Коста Кумануди: Молпм г. се- 
кретара да  чита дал.е. 

Сскретар Мнлап Мрављг (чита): о) Caoopanaj- 
на  привредна предузећа. Партија 1. 

Претседник др. Коста Кумануди: Прима ли 
Скупштина прочитану партију 1? (Прима. - - Не 
прима) Господа која примају, седеће, a Koja су 
противу устаће. (Belinna седн). Већина je седела, 
објављујем да je партија 1 примљена. 
 "За   овим je Иародпа скуппггппа, гласајући 

седешем и ycTaiaibeM o свакој појединој партији 
примила и cnc партије буџета саобрађајних при- 
вредних предузећа: a) Управа државних железни- 
ца, б) Управа државних железничких радионица 
заизраду и оправку возних средстава.в) Управа 
заоода за експлоатацију шума n импрегаисање 
прагова и Дирекција речне плрвидбе. (Пљескаље). 

Претссдппк др. Коста Кумапуди Опим je прим- 
љен  цео  буџет МинистарсТва саобраћаја већином 
гласова. 

Прелазимо na претрес буџета Ммпнстарства 
пољопривреде. Има реч заступпик Мшшстра пол.о- 
привреде Мииистар грађевина г. др. Стјепан Сркул>. 

Zastupnik Ministra poljoprivrede i Ministar gra- 
đevina dr, Stjepan Srknlj: (Pljeskanje). Gospodo po- 
slanici, moto Ministarstva poljoprnvrede su ovo ri- 
ječi Njegovog Veličanstva, našeg Uzvišenog Vla- 
dara: »Raditi u pravcu kulturnoga i privrednoga po- 
dizanja našega sela, uz strogo čuvanje njegovog na- 
cionalnog karaktera, znači odgovoriti dužnostima 
sadašnjosti i potrebama našega zdravog i uspešnega 
razvijanja u budnćosti«! 

(Ive riječi našega Uzvišenoga Vladara, zada'i- 
nute tolikom ljubavlju prema našem selu i seljaku, 
tolikom očinskom brigom za glaynog nosioca ak- 
tivnih energija našega naroda, sadržavaju u naj- 
konciznljoj formi zapravo sav idejni cilj rada Mini- 
starstva poljoprivrede. Otkako to Ministarstvo po- 
stoji, njegovo nastojanje i njegov rad išao je u 
glavnom za tim, da poboljša položaj našega seljaka, 
tu srčiku našega nacionalnoga i državnoga života. 
Nažalost, pored sve dobre volje prošao je jedan 
čitav decenij, a da se za unapređivanje sela nije 
gotovo ništa učinilo. Ma da su sve nekadašnje po- 
litičke partije u svojim programima postavljale na 
prvo mesto uvjek pitanje unapređivanja poljopri- 
vrede, — za čitavih prvih godina našega ujedinjenja 
donošena su tek dva zakona izričito agrarnoga zna- 
čaja, a to je zakon o prethodnim odredbama za 
provadanje agrarne reforme i s njime u vozi neki 
posebni zakoni iz g. 1919, pa Zakon o uređivanju 
veterinarstva od g. 1928. Ne spominjem ovde Zakon 
o poljoprivrednom kreditu od g. 1928 radi toga, jer 
on zapravo nije ni proveden i ostao je potpuno ja- 
lov_ — ja sternlnost u poljoprivrednom zakonodav- 
stvu je možda jedna od najkarakterističnijih crta 
tadanjega partijskog režima, koji je kod izbora u- 
vjek toliko govorio o interesu za selo i seljaka, a 
na djelu, u Skupštini, u legislativnome radu nije 
umio ništa pozitivnoga da stvori. 

Istom šestojanuarski režim 1929 donio je niz 
zakona, kojima je bila svrha da dižu poljoprivredu, 
da pomažu zemljoradnika. Ponajprije je zakonom 
od g. 1928 podignuta Privjlegovana agrarna banka, 
za koiu SU sledujuri uzvišeni primjer svog liublje- 
nog vladara, svi slojevi naroda doprinjeli priloge i 
stvorili zn naš:- priliko zamienm akcionarsku (davnini 
od 7000ПП.000 dinara. Ova je banka do sada dala 
preko jedne milijarde kredita zemljoradnicima po- 
najviše u onim krajevima naše domovine, u koji- 
ma je zelenaštvo do tada ispijalo krv našoj braći 
i dovodilo ih u iednu ekonomsku podređenost koja 
je bila gora od kmetstva i nekadanjega meroostva. 
Nažalost pošto su dužnici Privileeovane aerarne Ir-nko 
danas redom u neriiOFUĆnosti, da redovno otolaćiiju 
obroke svotra dugovanja, ne raspolaže banka s do- 
voljno srodstva, iz kojih bi mogla u punoj mjeri da- 
vati nove kredite, pak se je za to njezin dosadašnji 
blagotvorni rad usporio. . 

Drugi zakon gesto januarskog režima ie /ai-on 
0 unaoredenJU poljoprivredo od 6 septembra 1928 
god Ovaj zakon je udario temelje svomu radu oko 
podizanja poljoprivrede i poljoprivrednika. On po- 
naiorije organizuie ustanovo, kojima se povjerava 
rad oko unapređivanja poljoprivrede administrfltJv- 
uim i edukatornim mitom, dalje onredelinjo načine, 
kako se imadu pojedine kategorije polionrivredne 
proizvodnje (t.j. žitarice, krmno bilje, IndustrHsko 
bilje, baštovanstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, liva- 
darstvo i pašnjaci u ravni i na planinama") svaka za 
sebe unapređivati  i kako u sklad dovesti sa opštim 
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interesima sviju grana proizvodnje, naročito sa sto- 
čarstvom (koje se urecluje posebnim zakonom). Ko- 
načno zakon opredeliuje kako se imadn namaknuti 
sretstva za provadanje njegovih ciljeva; na temelju 
toea su stvorene opštinske, banovinske i državne 
poljoprivredne zaklade, te ostvaruju zastupstva in- 
teresa poljoprivrede kao opština, srezova i banovi- 
na. Ovaj se zakon pokazao vrlo koristan: sav rad 
Ministarstva i svih administrativnih vlasti dobio je 
njime opredeljen pravac. Nažalost, njegovo prova- 
danje nije još uređeno, jer sve do danas nije iza- 
šao u zakonu predvideni pravilnik za njegovo pro- 
vadanje, nisu izrađene osnove za pojedina naša pro- 
izvodna područja, po kojima bi se u svakome tom 
području koncentrisala najveća pažnja na one ^rane 
proizvodnje, koje obećavaju optimalan uspjeh. Za- 
puštaju se tečajevi za upućivanje naroda u racio- 
nalnom gazdovanju, koje su tisuće poljoprivrednika 
polazili, napuštaju se ekskurzije seljaka iz jednog 
kraja u drugi, koje su toliko doprinele za probudi- 
vanje želje za napretkom, ali su uza to jačale i je- 
dinstvenost narodne svijesti. U tim smjerovima Kra- 
ljevska će vlada pokrenuti sve potrebito da se s to- 
liko uspjeha nastavi  radom koji  je započeo. 

Uz već spomenuti posebni zakon o unapređenju 
stočarstva donesena je i novela k zakonu o veteri- 
narstvu, koji će trebati još dalje nadopuniti zabra- 
njivanjem seljenja cigana; Cigani su danas postali 
glavni raznasači sviju marveriih bolesti. Oni se opi- 
ru svim odredbama veterinarsko policije, izmiču sva- 
koj vlasti i ispod ruku izigravaju sve preventivne 
mjere za očuvanje stoke od zaraze i pogibije. 

Nadalje su ostvareni neki manji, ali važni za- 
koni o suzbijanju štetočina na bilju, proti patvara- 
nja vina, o sanaciji sela, o namirnicama za život; 
u vezi sa Ministarstvom trgovine su izašli zakoni .i 
standardizaciji poljoprivrednih proizvoda raznih vr- 
sti, koje su opredeljene za izvoz. Ovi su zakoni dali 
moirućnost, da se je na primer sužbrla pogibelj koja 
je pretila našoj šljivi u Čitavoj zemlji od »štitaste 
vaši« i kulturi krompira od raka. Zakon o standar- 
dizaciji je znatno olakšao konkurenciju sa jednakim 
proizvodima u inozemstvu. To se naročito opazilo 
pri izvozu pšenice i šljive, pak će trebati ovim pu- 
tem dalje nastaviti glede drugih proizvoda, naročito 
jaja, grožđa i zeleni (povrća). 

Veliki problem agrarne reforme našao je u či- 
tavom nizu zakona svoje konačno riješenje. Naža- 
lost, veliki zadatak ove reforme da stvori na dota- 
danjim velikim posjedima primjeran broj zdravih 
naprednih seljačkih domova, koji bi kao srednji 
seljački posjed u našem narodnom organizmu bio 
kičma njegova, izvor za generaciju svih drugih dru- 
štvenih slojeva, nije uspeo. Taj veliki cilj je dema- 
gogijom toliko iznakažen da ga nije bilo moguće 
više uspostaviti u tako zvanim sjevernim krajevima 
naše otadžbine. Tu vlada nije mogla drugo nego da 
sankcioniSe stvoreno stanje prepuštajući historijsku 
odgovornost za počinjeno djelo onima, koji su skri- 
vili, da je ovđe ostvaren u mjesto zdravog i napred- 
nog seljačkog posjeda seljački proletarijat. II dru- 
gim krajevima, u Bosni i Hercegovini, u Dalmaciji 
de se je konačnom likvidacijom dosadanjih agrar- 
nih prilika promenilo samo pravo vlasništva između 
dotadašnjih vlasnika i dosadaujih uživaoca, a rea- 
lni posedovni odnbšaji nisu izmjenjeni, već su samo 
dobili drugi pravni osnov, tu je agrarna reforma 
djelovala vrlo povoljno i oslobodila kmetove od sto- 

ETodišnjeg ropstva. Neću prešutjeti da se je u prova- 
daniu agrarne reforme do u najzadnje vrijeme do- 
padalo, da su se pojedini organi ogriješili o svoju 
dužnost nepristrasnoga rada. Kralievska je vlada u 
svakome slučaju koji je mogao biti bilo kojim pu- 
tem pretkazan, postupala najstrožije i krivce pri- 
vela kazni, pak će ona to sa najvećom energijom 
učiniti i u najnovijem slučaju pri provadahju agrar- 
ne  reforme,  u  Rosni   i  Hercegovini. 

Najljepše uspjehe postigla je likvidacija agrarne 
reforme u Južnoj Srbiji, irde je  niezin  idealni  cilj: 
ostvarenje snažnih  srednjih    seljačkih  domova,  na 
najboljem putu da bude. ostvaren. Za požaliti  je da 
zakon  nije  predvideo,  kako  bi  se  tolikim   žrtvami 
celine stvoreni  pojedinačni seljački domovi  sačuvali 
trajno u današnjem njihovom opsegu, da trajno \ ;-. 
še  onu  veliku   zadaću   regeneracije sviju   klasa  na- 
šega društva, kojoj imade da služi. Kraljevska vlada 
vodi o ovoj potrebi računa pak će posebnim  zako- 
nom  nastoiati,   da  bar  u  ovome  djeln   provadania 
aerarne reforme stvori  odnošaje trajne  vrijednosti 
za budućnost našega  naroda. Dalji   neki   zakoni, do- 
neseni  po Ministarstvu  poljoprivrede  imali   su  zna- 
čaj  poku-nih    odredaba,  koie  su  se  trebale   nakon 
stečenoga    iskustva  u  praktičnoj  primeni   njih, 
definitivno izgraditi. Tako zakon o prometu sa 
tom i o razduživanju seljaka. Prvi zakon ukazao ie 
se ubrzo da ne odgovara po zadnjim njegovim kon- 
zekvenciruna  nikako  našim  prilikama     i   on   je 
velikim djelom stavljan van snaee. Biće zadaća Mi- 
nistarstva  polioprivrede i  Ministarstva  trgovine, di 
se u tome posrledu nadu drugi putevi, koji će ciljeve 
prvotvornoga zakona, polučiti    uz manii   zahvat u 
nrivfltne interese i u većoj mieri osipurati dobit po- 
Ijoprivrednicima.    Drugi  zakon  takode  je   iza 
znatan poremećaj baš u onim krugovima,    koii su 
po njemu trebali biti  zaštićeni. Tu  se mora  na  te- 
melju  dosadašniefra  iskustva  i  saslušavanjem     svih 
interesovanih  oreanizacija  proizvođača,   posredniki 
i banaka, izrarjiti posve nov zakon po uređenju kre- 
ditnih oduošaja seljaka. 

Kralievska će vlada uskoro moći da iznese 
legislativu zakonsku osnovu o zadruearstvu, , 
instituciji, koja toliko odsrovara našem slovenskom 
osiećaiu, a koioj imademo u našim kućnim zadru- 
gama pralškonskog preteču. Naravski, da se zađru- 
earstvo ue smije zlorabiti kao piiedestal za noliti- 
čke ambicije pojedinaca. Ove pogrešne ambicije u 
mnogome su krive, da su neke zadrusrarske ustanove 
došle u pre.karan položaj i dovele zadrugare u te- 
ške materihlne neprilike, a zadnurarsku misi,, 
komoromitovale u velikoj meri pred čitavom |ау. 
nošćil. Kralievska ie vlada, držeći visoko ciliev, 
driifarstva i njihovu plemenitu sadržinu. u svakome 
slučaju pritekla u pomoć te sa velikim novčanim 
žrtvama sanirala te ustanove i očuvala zadrugare 
od veće štete. Ona će to činiti i u buduće i poma- 
gati sanaciiu sviju šteta, koje bi se pojavile u izgra- 
đivan iu zadrugarstva. Ali ona mora da upozori, da 
sredstvi države nisu neograničena i da ona ne nin. 
že preko tih sredstava da poknva poeriieške, koli- 
ma su često krivi pojedinci, koii susretliivosl vlade 
kuša hi izrabljivati. Uz ovaj zakonski rad Kralievska 
je vlada morala u resoru polioprivrede da budno 
prali razvoj privrednih prilika u Evropi i u ostalom 
svijetu, u koliko one uplivišu na našu vlastitu oro- 
izvodnju i na izmenu dobara sa ostalim svijetor 
Ozbiljnost   razvitka  ovih  prilika  možda  će  najbolje 
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prikazati činjenice, da smo izvozili poljoprivrednih 
produkata razne vrste: godine 1930, 1,086.000 to- 
na u vrednosti od din. 3.362,900.000, godine 1932, 
568.000 tona n vrednosti od dinara 475,200.000. 
Prema tome je naš izvoz spao n tome razdoblju od 
samo dvije godine po težini za 51%, a po vrijedno- 
sti za 44%. Ako uzmemo u obzir, da u tome vre- 
menu naše žetve nisu podbacile, da smo dapače i- 
mali jednu rekordnu berbu kukuruza, da i naše sto- 
čarstvo brojem više ne nazaduje nego se opet po- 
cima dizati, tada nas ovo stanje mora vrlo ozbiljno 
da zabrine, jer očita mogućnost za plasiranje naših 
suvišaka poljoprivrede na zapadu Evrope sve više 
nestaje. Ovo je stanje nastalo time, Sto su zapadne 
države uspjele da agrarnim protekcionizmom podig- 
ФЈ u tolikoj mjeri vlastitu produkciju pšenice, me- 
snatih svinja, jaja, živine, povrća i drugo da uopšte 
ne moraju više tu robu izvoziti iz naše države, a 
ono malo što još od naših proizvoda primaju п. pr- 
ti govedima, vinu, Ijekarskim produktima uspješno 
nastoje da sve manje od nas primaju. Ova fakta 
čine da' je osiguranje naše prodaje u inozemstvu pu- 
teni trgovačkih ugovora svaki dan teže makar da je 
princip - što ga je naša država kao prva istaknula 
princip' bilateralnih ugovora u čitavome svijetu sada 
usvojen kao i naš princip individualnog pnmenjiva- 
nja klauzule najvećeg povlačenja. Primenjivajući o- 
vc principe, mi smo uspjeli, da sa Austrijom i Ita- 
lijom osiguramo još kontigente za izvoz stoke, pše- 
nice kukuruza i drugih naših proizvoda, ah nas ti 
kontinenti ne mogu potpuno zadovoljiti. Sa brat- 
skom nam Čehoslovačkom nastojimo da političkoj 
vezi male Antante dademo što čvršću ekonomsku 
podlogu. Izvoz naših poljoprivrednih proizvoda u 
Njemačku gotovo sasvim je prestao osim u šljiva- 
ma jajima i ribama. Spomenute četiri države pri- 
male'su do sada oko 60% svega našega izvoza a od 
poljoprivrednih proizvoda ne malo čitavih 100%, 
prema tome je njihova sposobnost primanja naših 
proizvoda odlučna za sav naš agrarni eksport, a po 
tome i za stanje naše privrede uopšte. Treba naime 
da  uočimo ove činjenice. 

Čim u па<ој državi nastane suvusak na pr. pše- 
nice cijene njezine toliko padaju, da se ruše daleko 
ispod proizvodnih troškova njezinih a njihov proiz- 
vođač sol jak ne dobiva ne samo nikakve kamate 
na uloženu glavnicu, već ne dobiva ni primjernu 
nadnicu za svoj rad. On mora .da živi trošeci samu 
glavnicu svoga gazdinstva, zadužujući se i gubeći 
podlogu svoje egzistencije, prerušeći se u proletere. 
Nestanu li — izvozom suvišci pšenice, njezina cijena 
še diže do visine proizvodnih troškova plus zaštitne 
carine na uvoz pšenice, dakle do visine uz koju se- 
ljak nalazi primernu naplatu za svoj rad i utrošak 
kapitala u svome gazdinstvu koji nm omogućuje da 
plati porezu, da bude konsument industrijskih pro- 
dukata iz opsega njegovog životnog standarda i da 
napredno gazduje. Prema tome je glavna zadaća 
brige vlade oko podizanja sela u tome, da osjegura 
mogućnosl kako bi se maknuli suvišci poljoprivrede 
i da se po tome stabiliziraju cijene njezinih proiz- 
voda prema njihovim proizvodnim troškovima. U 
tome je cilju bilo stvoren žitni režim, a istome ci- 
lju služi i centrala za izvoz stoke. Nu neuspjeh prve 
ustanove i nrigovornost druge dolazi otuda, sto je 
problem krivo bio postavljen: ne smijemo ici za eta- 
tizacijom izvoza, već treba da planskom organizaci- 
jom   slobodnih    ekonomskih snaga pretežno putem 

zadrugarstva, ostvarimo mogućnosti   za osjegurani 
odliv  sviju  suvišaka  naše  poljoprivredne  proizvod- 
nje. 

Uz ovakovu unutarnju organizaciju moramo da 
se prema vani takode osjeguramo, kako ćemo sa 
našim suvišcima? Tu nailazimo na poteškoće, koje 
sam već prije spomenuo i koje izgledaju upravo ne- 
premostive. 

Kraljevska vlada međutim proučava sve moguć- 
nosti i sve puteve, koji bi mogli da prama ukazanoj 
potrebi preorijentiraju naš izvoz sa današnjih nje- 
govih uobičajenih relacija prama zapadu? U posve 
protivnom smjeru prama istoku. Tu dolaze u obzir 
ne samo sirovine, nego u još većoj mjeri prerađe- 
vine njihove, kao što su brašno, sir, maslac, špirt, 
šećer itd. Mi po geografskom položaju našemu ima- 
demo neprocenjivu prednost, da imademo najmanje 
transportnih troškova do Lcvante i Sjeverno Afričke 
obale od sviju evropskih i prekomorskih država, 
koje ovde sa uspehom plasiraju svoje produkte. Tre- 
ba samo da promijenimo naš dosadašnji stav prama 
spomenutim poljoprivrednim industrijama pak da ih 
stavimo u službu same poljoprivrede, određujući po 
promišljenom i uravnoteženom planu opsegu cjene 
njihovih proizvoda, kako bi se poljoprivreda time 
što više koristila kako bi koliko moguće putem 
prerade u našoj vlastitoj domaji nestali suvišci pro- 
izvodnje, koji tište njihovu cijenu, i kako bi izvo- 
zom dobili veće količine deviza no što ih sada do- 
bivamo po izvozu sirovina u mjesto finalnih fabri- 
kata. Otpatci ovih poljoprivrednih industrija omo- 
gućiće nam da poboljšamo kvalitet stoke, koju izvo- 
zimo da ćemo lakše podnositi nove carine u Italiji 
i preći sa izvoza kvantiteta, na izvoz kvalitativan. 
Ovo prelaženje sa jedne na drugu vrst izvoza vrije- 
di ne samo za stoku. Ono je odlučno potrebno i za 
dalje osiguranje izvoza pšenice, šljiva, jaja, maslaca, 
sira itd. Za sve te naše proizvode moramo nastojati, 
da ih kvalitetno poboljšamo, da selekcijom semenja, 
etuiranjem šljiva, standardiziranjem jaja i maslaca 
itd. proizvode naše poljoprivrede oplemenimo i u- 
činimo sposobnim, da odole konkurenciji na svjet- 
skom tržištu, u koju se moramo upustiti. Ovo 
nastojanje će naići na vrlo velike poteškoće, tra- 
žiće žrtava i pregaranja, ali treba da se i sjetimo 
s kakvim je žrtvama tadanja mala Srbija znala da 
paralizira napad velike Austro-ugarske monarhije 
godine 1906 na njezinu ekonomsku stalnost, na nje- 
zinu političku neovisnost, kada je prekidom trgovač- 
kog ugovora onemogućila sav izvoz goveda, svinja, 
pšenice, kukuruza i jaja, živine itd. iz Srbije u monar- 
hiju. Mala, svoje snage nesvjesna, Srhijau tome času 
tražila je i našla je puteve za sve te svoje proizvode, 
ona je mogla pokazati silnome susjedu, da se neda ni 
ekonomski ni politički podjarmiti i održala je po- 
bjedu. (Pljeskanje i odobravanje). U pobjedu mo- 
ramo i mi danas da vjerujemo, kada smo se ujedi- 
nili, u tako veliku i svim obiljem prirodnoga bo- 
gatstva blagoslovenu Jugoslaviju (Pljeskanje) i zato 
predlažem budžet ministarstva poljoprivrede ovome 
zakonodavnom tijelu sa punim pouzdanjem u našu 
privrednu budućnost. Budžet, koji se nalazi na stolu 
visoke kuće po svome opsegu, ne stoji u razmeru 
prama veličini problema, koje ovaj resor imade da 
rješava. 

Ukupni kredit, koji ministarstvo poljoprivrede 
prama osnovi budžeta za nastajuću budžetsku godi- 
nu može da raspolaže, iznosi za državnu administra- 
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ci ju dinara 63,835.396 za državne privredne ustanove 
dinara 37,959.313 — ukupno dinara 101,794.709, što 
čini od ukupnih državnih administrativnih   troškova 
0,9%,   od   ukupnih   državnih   privrednih   preduzeća 
1,2%. Prošle godine iznosile su odgovarajuće sume 
za  državnu   administraciju     dinara  61,886.584,  pri- 
vredne    ustanove dinara 55,343.195 ukupno dinara 
120,929.779.  a u postotcima od ukupnih državnih i 
administrativnih troškova 0,8%,    a od ukupnih dr- 
žavnih privrednih poduzeća 1,6%. Ukupna suma, ko- 
jom  Ministarstvo  poljoprivrede  može  da  raspolaže 
u godini  1934/35 je prema tome manja    za dinara 
19,135.700, no što je bila u tekućoj budžetskoj go- 
dini. Koliko god moram žaliti što su se u ovome re- 
soru, koji treba da otvara izvore cijeloj našoj  pri- 
vredi, morale provesti tolike uštede, moram spome- 
nuti, da za unapređenje poljoprivrede stoje na ras- 
položbi još i druga srctstva osim državnih prihoda. 
To su dotacije banovinskih budžeta, koje su dosta 
znatne;    one su iznosile za g.   1932/33 još    dinara 
•19,580.764   t.j.   11,0%   svih   izdataka  banovinskih  u- 
prava. Za novu budžetsku godinu banovinski budžeti 
još nisu odobreni, pa s toga ne mogu izneti  broj- 
čano,  koliko  će banovine  moći    da    udopunjavaju 
državna sretstva  za    promicanje    poljoprivrede,  no 
uvjeren sam, da će ona i ovaj prestići ili bar blizu 
doći državnome kreditu, za tu svrhu, tako da može- 
mo sa nekim umirenjem uzeti, da se dosadašnji rad 
i napori koliko Kraljevske    vlade toliko i banovin- 
skih uprava  neće  suzbiti   i  da  će  do  sada  polučeni 
uspesi biti sačuvani nastavljeni. 

Držim, da pojedine stavke, pozicije i partije 
predloženoga budžeta ne trebaju naročitog komen- 
tara, jer je njihova namena po tekstu posve jasna. 
Primećujem, jedino, da težište konstruktivnou'a ra- 
da Ministarstva poljoprivrede treba tražiti u budže- 
tu državne poljoprivredne zaklade, koji je posebice 
iskazan u predloženom predlogu budžeta. Glavne 
prihode ove zaklade prema današnjem stanju čim 
čist prihod Državne klasne lutrije prama § 44 Za- 
kona o unapređivanju poljoprivrede. Ovaj prihod 
nažalost podbacuje iz godine u godinu, te danas iz- 
nosi tek 16,290.973 din. Držim, da bi se i u današnje 
vreme mogao polučiti čist prihod daleko veći, ako 
bi se sistem naše Klasne lutrije promijenio po pri- 
mjeru, kako su organizovane takove ustanove u 

■drugim državama. Time u vezi Kraljevskoj su vladi 
bili podneseni razni predloži u tome pravcu, ali do 
sada nije stvorena nikakova definitivna odluka, pak 
će se to pitanje i dalje proučavati, da se uzmognu 
ovome visokome Domu dati na pretres potrebite 
izmjene. 

Veći prihodi bili bi naročito potrebni za što 
brže širenje selekcioniranoga sjemena pšenice sa ve- 
likim sadržajem hranljivih sastojaka sposobne za 
eksport, na mesto pšenicu koja slabije rodi i kvali- 
tetno ne odgovara. Nadalje bi bilo poželjno proši- 
riti rad pokusnih stanica, ne bi li ove mogle sa go- 
tovim, lege artis, utvrđenim rezultatima poslužiti 
našim poljoprivrednicima pri rešavanju teškoga pi- 
tanja: kako bi svoju proizvodnju mogli prilagoditi 
novim potrebama, koje bi biline trebali da gaje 
mesto dosadašnjih, koje pasmine stoke da timare" i 
kako da čine da im gazdinstvo opet donese takav 
čist prihod. Treba naročito pomagati poljoprivredne 
fakultete više nego ostale, jer kandidata za činov- 
nike ima dosta. (Burno odobravanje i pljeskanje). 
Pitanje komasacije, koja je donijela tako sjajne re- 

zultate u Srijemu, aktuelno je u čitavoj državi, pak 
bi trebalo novčano i administrativno podupirati. Na 
žalost se pitanje komasacije mora usporiti, jer na- 
rod nema novaca za potrebite radove. 

Melioracije, koje uz kuluk i stručno vodstvo sa 
strane upravnih vlasti traže često upravo neznatna 
sredstva, a mogu da donesu ogromne koristi, tre- 
balo bi takode podupirati u što većem broju. Često 
jedna mala korektura jednoga potoka, preloženјеш 
jednoga mlina, proširenje jednoga mosta i si. može 
da očuva od poplava stotine jutara plodne zemlje. 
Kada bi sredstva državne poljoprivredne zaklade 
mogla biti uvećana, mogle bi se ovakove meliora- 
cije srazmjerno umnožiti i nebrojene stotine hek- 
tara privesti racionalnoj kulturi. 

Najveću potporu zaslužile    bi zadruge proizvp- 
dača svake vrsti agrarnih produkata, jer će se samo 
putem  zajedničkih  pivnica,  zajedničkih  žitnih  skla- 
dišta, sušiona voća i etuvaža, mljekarna, uljara,  ri- 
barnica, pecara    žeste, stočarskih    zadruga za izvoz 
stoke i mesa it. d. moći standardizirati produkati po- 
jedinih  gazdinstava  u  velikim  količinama  jednolič- 
noga kvaliteta prilagođenoga    traženju inozemstva, 
samo u tom slučaju možemo sa nekom sigurnošću 
računati, da ćemo se moći uspješno upustiti u borbu 
sa konkurencijom drugih izvozničkih država. Pored 
veće aktivnosti državne poljoprivredne zaklade bila bi 
poželjna i veća aktivnost opštinskih poljoprivrednih 
zaklada. Ako  i potpuno uvažujem teškoće ubiranja 
današnjih opštinskih nameta i daća, to ipak  držim 
da bi  opštinski poljoprivredni odbori trebali sa  vi- 
še ljubavi i mara nastojati, da se osjeguraju makar 
i najčednija sredstva za podizanje poljoprivrede    u 
njihovoj opštini. Ta svaki  takav doprinos  nosi   iz- 
ravno svim poljoprivrednicima opštinskoga    podru- 
čja  mnogostruku korist,  svaka  voćka,  svaka  loza, 
svako zrno  boljeg semenja, svaki  rasplodnjak     za 
stoku, svaki praktičan tečaj za pouku u obrezivanju 
voćaka, sadenju loze, gradnji silosa, osnivanju trav- 
nika, popravljanju paše, osušivanju i napravljivanju 
livada itd., i t.d. nosi stostruki plod opštinama i ide 
direktno u njihovu sopstvenu korist.    Držim  da  bi 
organi političke uprave, kojima je povjereno nadzi- 
ranje sviju stručnih agenda javne uprave, trebali po- 
svećivati što veću pažnju ovim poslovima i podsti- 
cati stručne organe s jedne strane, a opštinska  za- 
stupstva odnosno opštinske i sreske poljoprivredno 
odbore s druge strane, da iz vlastite snage osiguraju 
sretstva za podizanje poljoprivrede u njihovim po- 
dručjima bar u opsegu, kako to propisuje Zakon o 
unapređivanju poljoprivrede. Tim putem bi se umno- 
gostručila nastojanja Kraljevske vlade u tome  cilju 
u velikoj meri pak bi i rezultat tih nastojanja bio 
znatno veći i osjetniji. 

Gospodo narodni poslanici, situacija naše poljo- 
privrede danas je ozbiljna i teška. Nitko ne zna u 
kolikoj će mjeri moći popraviti tu situaciju u vanj- 
skim našim odnošajima na primer londonski spora- 
zum glede ograničenja produkcije pšenice, Sadburnov 
program o restrikciji proizvodnje šećera, rimski spo- 
razum o standardizaciji mlekarskih proizvoda ili e- 
konomski pakt Male Antante, ekonomsko zbliženje 
po Balkanskom paktu, regionalni sporazum raznih 
država, novi trgovački ugovori i t. d. Prama posledi- 
cama svih tih vanjskih utjecajnih faktora moramo 
da sa što većim elasticitetom prilagodavamo našu 
proizvodnju i da je podržavamo u dinamičkoj po« 
kretnosti.    Kraj konzervativnosti    poljoprivrednika, 
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koja je prirodna posledica njegovoga osebujnog za- 
nimanja i privezanosti sa prirodom i krutom zem- 
ljom, ovo je jedna gotova „contradiccio in adjekto" 
Kraljevska vlada si je potpuno svijesna teškoće ovo- 
ga problema u svim njegovim oblicima', kako sam to 
pokušao da prikazem u prvome dijelu mojega eks- 
pozea. Ona traži nove puteve, nove izlaze iz dana- 
šnjega teškoga položaja i ona vjeruje, da će ona te 
puteve   i  naći. 

Ja vas molim, gospodo narodni poslanici, da tu 
vjeru i nadu Kraljevske vlade ojačate vašim pouzda- 
njem prihvatom budžeta Ministarstva poljoprivrede 
onako, kako je pred vas iznesen. (Burno pljeskanje 
i odobravanje). 

Претседипк др. Коста Кумануди: Има реч 
г. Мита Димитријевић. 

Мита Димитријеви}!: Hama je земља претежно, 
за 80% земљораднпчка земља. Према томе брига 
o пољоетривреди треба да je na првоме месту. Ме- 
1)утим морамо pehu да Министарство пољопривре- 
де ево близу две године стоји без свога ресорног 
Мимистра. Дужност Миппстра пољопривреде врши 
Министар другога ресора, то значи да се овом Mn- 
нистарству придаје другостепепа важпост. Фран- 
цуска, која mije претежно земљорадничка земл^а, 
имала' je у ресору Мннистарства пољопрнвреде 
иајјаче политичке људе, последњн пут сам Прет- 
седник Владе Тардје узео je на себе Министарство 
пољопрпвреде. Истнчем као апомалпју да у нас 
Мипистарство пољопрцвреде тако дуго остаје без 
свога   ресорпог Мппистра. 

Према оваквом стању ствари ne може бити 
континуелног рада у Мшшстарству пољопрпвреде, 
где je na протпв потребпо стални рад н одре- 
1;епи гглан. (Одобравање). Због тога не може се с 
правом посгасљатн im одговорпост na личности 
KI>\C у овом Мпппстарству пролазе пли као заступ- 
ници Миппстра или са сувише кратким бављењем 
н радом у тему. За то ово моје критпчно разла- 
гање o стању и раду у Мппнстарству пољопривре- 
де иема за ЦИЉ да свалп извеспе одговорности na 
једну или другу пролазну личпост у овоме ресору 
Мнпистарства пољопрпвреде. Циљ je мој други, 
a на име, да укажем све недостатке у досадашњсм 
раду тога Мипистарства или бол^ pehu, да ука- 
жем којим би се путем могло у овом Мипистар- 
ству AOIIII до поволјПијих резултата, што, разуме 
се захтева upe свсга сталног н одговорног ресор- 
nor Мипистра и одређеног програма и плапа ње- 
гове акције у унапређењу народне пољопривреде. 

Осиромашаваше пољопривредника: наш пољо- 
привредпик из годипе у годину пада све више у си- 
ромаштво. Оспроматење пољопривредника већ je 
дошло до крајњих грагаша. Томе je први узрок na- 
даше цена пољопривредних производа, a другн je 
узрок што немамо сталног и сигурног тржишта за 
наше пол.опрпвредпе пропзводе. Зло je још већс 
mro се разии теретп које пољопрпвредпик ciiocn 
иису смањили у сразмери са падом цена пољопри- 
вредпих пропзвода. Исто тако цепе пропзвода фа- 
бричких и мопополисаппх, које набавл>а пољопри- 
вредпик за живот и своју пол^опривреду, пису се 
ни из далека смашиле сразмерпо према паду цена 
г1ол>опривредпих производа. Кад се све то нма НЗ 
уму, онда није претерапо рећи да je стаље нашег 
пољопривредника, који жнви од своје пољске 
привреде, не само тешко nero н пеиздржљиво. 

Треба рећи да сс и спољна тргОВИНа, у колпко 

се тиче Иол*опривредних 111)онзвода, смањила na 
једпу трећпну од опога што je била upe четири 
пет годниа. Mnom покушајп европскпх држава за 
заједпичку сарадњу у правцу рлакшања трговач- 
ких размена полЈОпривредних производа показали 
су до сад без мпого резултата. Поједчне државе 
све се више затварају у своје границе, a у цпљу да 
живе колнко je могуће од своје властите пол.(ј- 
привредпе производње. 

Како да се поправп ситуација у пољсКрј при- 
вреди и како да се помогпе пољопрпвреднпку у ne- 
вољп, која га je снашла? To je питање које се no- 
ставља свима државама и које постаје првепстве- 
na брига sa сваку државу, па које још више мора 
да интересује нашу земл.у као претежпо земљо- 
радппчку. И.код nac су се у Народпој скупштини 
приликом ранпјпх буџетских деоата чула обећања 
o нзради једног »ттривреднот плана«, помоћу кога 
би се могло поправити стање у нашој привреди. 
Такав прпвредпи план преДвиђа се увек na једаи 
дужи рок, са тачпо озиачеппм циљевима. 

Пољопрпвредпн план: Зпамо mro се тиче из- 
раде тог по.г.о11рпвредпог плапа, да je у Министар- 
ству пољопрпвреде доведеп једап професор загре- 
бачког пољопривредног факултета за израду га- 
квог једпог na дужи рок смишљеног пољопри- 
вредпог плапа. Мало зпамо nna je na том послу 
практично учпњено. Не знамо како би се raj npii- 
вредни план могао поставптп. Пример руског при- 
вредпог плана; пјатпљетке, предвп^епог на пет го- 
дина, ne може пам у томе послужити много. за 
углед. У Русијп држава има све у рукама, у једпој 
руци држи целокупну пропзводшу a у другој сав 
пзвоз. У нашој земљи пољопривредпн план ne мо- 
же се изводнти у тако шпроким разиерама, али je 
могуће иодешаватп пољопрпвредпу пропзводњу 
што je могуће впше према погодбама тржпшта. Да- 
nac na малом броју ипостраппх тржишта пнтап>е 
пољопрпвредппх производа истине се испред nn- 
тања количнпе, квалитет испред квантитета, a Због 
копкурепцпје, која се na тпм тржиштима појав- 
л,у]с, могу се уновчити само onu производи који 
сс могу n најјевтиније понудити. Према томе, за 
успех уповчења паших пол.опривредпнх пропзвода 
na малобројппм страним тржнштима потребно je 
побољшати каквоКу тих пашпх производа и mru 
je могуће спремати за пзвоз првокласпу робу. Зато 
рад na поправци каквоће наших поЛ)ОПриаредних 
производа у даиашњој све јачој пољопривредној 
кризи од првостепеног je зпачаја. 

Слаба брига за стручним усавршавашем пољо- 
привреднпка: Кад je реч o квалитету пољопрпвред- 
пих производа мора се парочито истаћи, да je 
стручна спрема пољопривредника у пашој земљи 
И сувише заостала. Ми пемамо пол.опрпвредних 
школа које су подешепе стварпим потребама уса- 
вршаваша парода у обради земље. Ми имамо све- 
га трн средње н 26 пижих пољопривредпнх шко- 
ла, и тај број, пажалост, ne прмиче се папред. 

Још мање се поклања пажња, што се тиче no- 
л.опрнвредпог усавршавања n стручпог спрекаља, 
жене, name сељанке, која je пајближн и пајактии- 
imjn сарадник свога мужа у пољској привреди 
и која je на дому мајка и домаћица. Жалим јако 
што овде не виднм у буџету цифре и за тај циљ. 
Мппистарство пољопривреде ни до дапас nuje o- 
сповало бар јсдну средњу домаћичку школу, у 
којој би сс девојке васпитавале na селу и училв 
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1фоизиол11>и свих иамириица којс иољска привреда 
пружа, и гиме би се сиремале за праве учптељице 
сеоских AOMaliiiua из овог у друго поколење. Да- 
Јући у овом смислу најживљу сугестију, xoliy да 
напомепем да таквих пољопривредно дома1111чких 
школа има иарочито много у Чехословачкој, na н у 
Бугарској, a код нас na жалост у целој земљи иема 
im једне такве школе, која бн наше сеоске девојке 
и сељапке учила правом пољопривредиом дома- 
ћинству. Ви heie ми можда рећи, г. Министре, да 
ту бригу водн r. Минпстар просвете. Јесте, Miiiiu- 
старство просвете доиста има једпу средљу до.ма- 
ћичку школу у Футогу, али школу без имања и 
без поЉопривредне иропзводње. Такав тип дома- 
ћичке школе можс бити иодесаи само за спремање 
дома11Ица које немају ничег општег са сељачком 
иољоирпвредиом ирипзводњом. 

lioliapcTBo сиасава поллпривредаика у кризи: 
показује се послсдп.п.ч годииа, од како криза поста- 
је све оштрија, да су иаши воКарски крајсви, благо- 
дареКи воКу п и.сгоиом ПОВОЉИОМ упоичавап.у, иај- 
uaibc осегнли пооедице кризе. Свстска тржтита 
са воћвм још ннсу сасвнм saciilicua. Пропзводња 
Boha у свету ннје толико велика као пронзводдва 
других бил>иих производа. Јача квалнтативна и 
кваититатшша воћарска пронзводпЈа један je од 
иоуздаипх путева за поравку пољопривредне СИ- 
туације у иашој земљн. Земаљскн воћарскн ккшгрес 
у Чачку дао je чптав један ирограм, како се то мо- 
же постићи, те бн требало приступнти његовом из- 
Bpmcii>y што пре и са пуио енергије. 

Господо. морам овде нарочнто напомеиути, да 
и ако смо воћарока земл.а, јер за извоз сировог и 
суног uoha дооијамо сваке године no пеколпке сто- 
тиие мплиопа дипара, ппак још пемамо воћарске 
стаппце нпгде у земл.и. 
Често се пута чује да савремепа зиања и наука 

не допиру до села и да се иаш сељак мало користи 
розултатпма пауке, већ да оставља своје Bolie ci- 
мој природп. Kpajn.e je време порадптп да се 
стручни људи више приближе селу и сељаку. Моји 
пријатељи из Ужпчког и Чачанског краја говоре 
ми да je скоро сав јабучпн род у том крају ове ro- 
дпне био оатрвен од болестн и штеточипа. Кажу да 
су мпогн мплиопи тимс yiipoiianilienii и да су по- 
љопривредници тнх краЈева мпого пзгубилн ове го- 
дине, a ко зпа да неће и идуће годппе- 

Испитпваги разпс оорте воћа, одпосе пзме^уво- 
liaKa и земл>е, између воћака и атмосфере, вршити 
селекцпје воћа проучаватп разне болестп и ште- 
точине na врћу, пробатп рааџа сретспва за њихово 
сузбпјање и учити полуориг^едвике како да се бра- 
ne ид n>iix, — то je велпкп задатак тпх вдћароких 
станица, које постоје у свима много мање Boiiap- 
CKiiM земл>ама, a само nx код nac ни једпе пема. 
Створпмо за почетак бар једпу воћарску стаппцу. 
(Одобраваше). 

Уљапа семеиа ne треба да увозимо: испреста- 
iio се указујс na педовол.пу производњу многнх 
бпљака у пашој зсмлјИ a нарочито ул.аппх семена. 
Сваке годппе дајемо тешке милионе на увоз уља- 
них семена- Велпку колпчппу тпх семепа лиферују 
нам Мађарска и Бугарска, иако се та семена могу 
успешио производити и у вашој землљ Крајње je 
време да се једпом пспитају не само узроцн не- 
довољие проивводње тих семена у пашој зем- 
љи, него да се и код нас даде јачег потстпца- 
ja њпховој већој пропзводњи. C појачаном npo- 

пзводњом уљаппх се.мепа   у пашој  земл>11   могли 
GIICMO подмирпта  све   паше   потребе,   потребе  у 
земљи n ш.ме сачувати валуту у земл.и, ima ви- 
ше могли бпсмо производита и за извоз.    У ме- 
сто   потстицања   да ее   појача   производња   тих 
y,-baiiiix   ссмепа   код   nac,   дешава   ^с   нешто   са- 
ci',ii.\( супритпо. Зпа.мо да се та семена увозе без 
царипе 113 nnoopancrua. У цнљу да бп се у TOM 
помогло народу радп се na штету пољопрпвредпи- 
ка. lio предлогу једпог миппстра паљопривреде na 
та 'Семепа ударепа je царппа. Ha та семсна уведена 
je пре две годипе увозпа царниа, да би се постаклл 
њихова производња у пашој земљи. Али je та ца- 
pnna била кратког века, јер je убрзо благодарећи 
Molinoj  оргаппзацпјп  папшх ппдустријалаца уља, 
била укинута. Па ne само то, пего се опет благо- 
дарсКп утпцају ових чак попела n царииа на уље 
од 30 на 40 дннара. Дакле, тако паши индустри- 
јаигци ул.а, 1Горед безходинскога увоза у.Ђаног се- 
мепа, билп су још помогпутп n царипом од кои- 
курепцпје странога уља на домаћем тржишту. Ме- 
ђутим пољопрпвредппцп ппсу били те среће да до- 
бију заштпту на семе од уљаннх плодова n да пу- 
тем завођвња увозпе царппе nonnv и иначе писке 
цеие тог производа што би постакло и производ- 
п.у n п.егову, док су индусгријалци уља успели и 
то како да повећају царипу na уље и да тиме сво- 
ју зараду зпатно појачају. To je једпа од миогих 
коптрастп у пеправилпом гледаљу одпо«! између 
паше пол.опрнвреде и ппдустрпје, од чега    унек 
штета пада на пољсЈпривреду, na парод, a без мно- 
го KopncTH за ипдустрпју, за поједппце. Зашто je 
то тако у овом случају, и xohe лп се ствар питања 
иропзводње уљапог семепа код нас    поправитти? 
Очекујем од r- Мпписфа o томе обЈашњење. 

Нормализација цепе пољопрпвредпнм произ- 
водпма: Велнкн je проблем како n шта треба ра- 
дати да се до1)е до повећања цепе пољоиривредии.м 
производима или боље рећи до п.ене иормализа- 
цнје. Познато je да je то једаи од иајглаииијих 
ироблема био рефор.мама иривредпе политике Руз- 
велта у Амернци. Шта се може у том погледу учи- 
ннтн код иас у цил»у повећања цеиа пол>опр1ивред- 
иим производима? Несумп.иво да би најбоље бнло 
решење, да се повећап.е цеиа пол>оприв[>едним 
производима нзведе прпвредиим путем, заканом 
иоиуде н тражње, кад би се успоставила нормална 
размена тих пронзвода међу иародима. Показало 
се да je то немогуће постићи. Остају вештанка ио- 
већања цене помоћу различитих иачииа, иаимс 
установљавањем утврђвних цепа, .моиоио.шма, мо- 
иегариим путевима, добијаљем преференциЈала и 
т. д. Сва та сретства могла би имаш очевидио не- 
поиол.ие последице no наш целокупни привр«дни 
и финансијсми жнвот, ооим последњег иачина — 
дрбијања преференцијаиа, којим би се стварно wo- 
гла поправити цена иашим полуопривредним про- 
иаиодима, кад би се тај иачпи у пракси могао у 
потпуиости известн. 

Не остаје иа.м, дакле, никакво друго сретство 
за повећање цена поллпривредним производимац 
иего смам.еи.е пропзводних трошкова. Тако би се 
између продајиих и пропзводиих цеиа створила из- 
весна разлика, која би преставља.ча извесну пра- 
вичпу награду пољопривредпика за љегов уложеии 
рад и капитал. Једшнн пут да се дође до смап.еп.а 
трошкова производИ)е бпо бн обезбеђење пољопри- 
вредиицима јевтпнијих   пољопривредиих   кредита. 
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(Одобравање и повици: Тако je). 
Пољопривредни кредит. Доиста, јсвтин пољо- 

привредни кредит имао бн у данашње времс да 
послужи двоструком циљу: раздужењу пољопри- 
вредника   и  појефтињавању  пољопри&редае про- 
нзводшс. 

11итање o раздужешу пољопривредника непре- 
стано je ina диевном реду. Мере, које су досад пре- 
дузете имале су и и.мају за циљ да потпуно онемо- 
гуће пољопривреднику службу кредитом, јер га он 
осоро нигде не може шћи, a без кредита сс ие 
може умножита и побољшаши ;1роизвод1ва нитти 
стварати вишак прихода за изво^ење рационалног 
раздужеша. 

11ајздравији и најсигурнијн пут за раздужење 
пољопривредника јесте: да се јефтишш иољопри- 
вредним кредитом с једне стране омогући постепе- 
на исилага сељачких дугова направљених у доба 
инфлације и впшке коњунктуре, a с друге стране 
да се појефтиша пољопрнвредиа производња и 
тнме омогући приврединку да вишком прнхода 
уредно отплаћује тако коивертираии дуг. Иначе 
ако се не појефтиња кредит којим се служи no- 
ллпривредник, неће се raj вишак ни моћи оства- 
рити, јер Ive велика каматка стопа јести највећи део 
прихода   пол.оиривредиика. 

Са много мањим срегствима, али помоћу једие 
рациоаалио изведеие оргаиизације цео сс тај по- 
сао раздужења земљорадника може извести у то- 
ку од неколико година. 

Ми  смо, господо, створили једну акцнопарску 
установу   Прнвилеговану   аграрну бапку за no- 
.: iv јефттииог кредита пољопривредницима. Сме- 
ло тврдим да то није бно правн пут, j ep иреко ак- 
ционарских банкарских установа никада и im у 
којој земљи пољоприврсдник mije добно miru мо- 
же добити јефтин креднт, подешсп иогодбама ње- 
гове производн.с и рентабилитета. 

Јефтин пол.опривредни кредит ne може се до- 
бити без обилне потпоре државе и без једпог јаког 
задружног специјално кредитног оргашзма који 
би iro целој земљи био разгранагг. 

Хоћу овде само иеколико речи да изнесем, ка- 
ко je питање јефтиног гсољопривредног кредита 
решено у Француској. Тшо. постоји организација 
меспих и обласних чисто креднтних задруга као 
задружних установа у целој земљи; том кредит- 
ном организму којм путем штедњи-прикупља сред- 
стеа за дагаање јефтипмх кредита, прискочила je у 
noMoh и држава да бн не само појефтињала кре- 
дит, него да би постакла и штедп.у, a преко једие 
цантралне исзависис организациЈе, Koja се зово 

„Нациоиалиа каса за пољопривредпи кредит". 0- 
вој орган-изацији ставља држава велике дотације 
и веома јефтине кредите за расподелу пољопри- 
вреднаодима. По једаом закону, који je доиет 1926 
годиие, држава од оиих прнхода, који joj припа- 
дају од њене Мародне ((|)paimycKe) баике, ставља 
na расположење тој цеитрашој кредитној органи- 
зацији као дотацнју (без враЉања) пет шестана, од- 
носно око сто мнлиона францускнх франака за no- 
делу јефтииог кредпта. У 1932 годтги та je дота- 
ција била  105.5 милиона франака. 

Укупио дотацнја до краја 1932 године пољо- 
иривредиом кредиту у Француској изнела je 1.354 
милиона франака, дакле, преко 4 милнјарде наших 
даиара. — Тако се земљорадакцима у Фраицуској 
обезбеђује јевти« кредит државном потпором ко- 

jy држава сттља централнсу кредитиој установи 
из 1вених фипапснјскнх установа, a којн су до кра- 
Ја 1932 године изкели 2.5 милијарде франама. 

Нацпопална каса за Г1ол>опривредни кредит 
кредитира месие и обласне задруге са невероватно 
јефтишш ннтересом. Овим обилннм средствнма 
придружују се и штедње које су само у обласним 
задругама за пољопривредни кредит износиле око 
4 милијарде фраицуских франа1а1 на крају 1932 го- 
дине. 

Помоћу тнх тако удружених нзвора фрапцуски 
пољопрнвредник добија кредит чија се каматна 
стопа креће између 3 до 4 процента. 

Ту je у пуној мери изведена сарадша нзмеђу 
државе и задружинх кредигних установа, na .ми 
изгледа да би такву једну сарадшу и у нашој др- 
жавн требало сгворити a она ие би бнла немогуКа. 

Задружип кредитпи оргапнзам већ постоји у 
пашој земљи, јер je створеи законом o пољопрн- 
вредаом кредиту. Том организму оскудевају сред- 
ства за поделу јефтиног кредита, a она би му се 
могла стављати «а располагање сваке године из 
наших великих државних и прииилешсаиих баша- 
ка и усгаиова у облику дотацпје и то из оних сума 
које припадају држави. Тиме би се још јаче раз- 
вио тај задружни кредитни оргатизам, -a народ би 
у цуега и у државу стекао још внше поверења и 
прсдавао би му своје уштеђевше на чува1ое, те би 
онда и пољопривредаик долазно до долеко јефти- 
иијег креднта иего сада. Тако би сам земљорадник 
вршио постепено конверзију својих дугова. 

Није само јефтин кредит који утиче na појеф- 
THibaBaiiie пољопривредне производње. Има ту и 
миотих других чшгнлаца. Поменућу само два, KO- 
JU су од бигпе важпости, a то су omepeliema no- 
љопривредпика разним несразмерно великим no- 
резима и вештачко посжуљавање оруђа и средста- 

ва за производљу. Очевидно мора ее призндти да 
je nam палљпринредпик сувише оптерећеи nope- 
зом на земл>у. Основа за овај гшрез грађена je још 
1928 године a према цеиама произаода од послед- 
њих раиијих трију годипа, т. ј. почевши од 192G 
године, дакле, према врло високим цешама, какве 
су биле npe осам подива. Тада оу цепе пољопј)!!- 
вредних произнода биле три пута веКс иего дашас. 
Дужпост je 'iiama испптати, да ли порез na земЛ)у 
одговара вкоирмској опази нашнх привредника. 
Једпа опсежпа апкета у том правцу дала би инте- 
ресантие шодатке и поражавајуће за name пол>о- 

Прпвредпике. 
Помепули смо ^апред да разлнке у цешама И3; 

ме1)у производа које пољопривредкик набавља n 
праизвода iKoje IOIH продаје, прстају из подине у 
годину сио lid'ie на штету пољопривредника и н>е- 
гове производте. У многим државама предузима- 
мају се иере да се та разлика смаљи. 

Harne увозпе napune na рруђе n сресгва за no- 
лЈзпривредну пропзводп.у, a нарочито увозне ца- 
pnne na пољопривредне оправе и машине и na paš- 
na срсства за негу и лечеп.е биља n животиња да- 
нас су врло вигаке. To поскупљава цене тих no- 
љолрдаредник справа, машииа и других потреба 
пол.опривредпика, те сс na тај начин ве само по- 
већавају грошкови полЈОпривредне пронзводње, 
него се ппјнећим делом онемопућавају за ширу v 
чотребу у земљорадничким ма1сама. 

Данас, господо, једап плуг, основно оруђе no- 
.Ђопривредника, стаје 800 до 900 дпнара, a ro пред- 
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ставља вреднсот IO мелјричких цеити пшенице. Ои- 
да кад се пшенида продавада no 400 до 500 динара 
мстричка цсигл, II.I\I- je б»о ослобођен од царинс; 
a данас кад je лшенхца 80 до 90 динара сто ки;1а; 
па и ниже, нлаћа се увовна царина na јсдан плуг 
ирс.ма TOKinin око 1:00 до 250 дншра. 

Ja разумем да ipeoa штититп и иомагати mi- 
дустрију, али ..иилика заипита TO je огроман re- 
рерт који се свал>ује na леђа пол.опринредника, у 
толпко upe mro смо ми још и данас прииуђени да 
■увозиио плугове из иностриства, јер их у maiiioj 
ЗвМЉи НИТН приизводимо довол.но, иитн се лио 
што производимо .\1..же поредити no савршепстау, 
11здрл<л.11и(1сти и каквоћи са плуговима из ино- 
ci paučina. Сувнша виоока царинска заштита na 
плугове само може шкодпти n самој нашој иипду- 
С1ри)]и, јер ona без копкурснције са страие nehe 
oceharn потребе mn за утаврлпавање um за појсф- 
Tun.aiuin.e. A високе царкпе na плугове прпмора- 
иају шашег земљорадпнка да се враЛа дрвепом 
плугу који je «а жалост locrao у мпогим папшм кра- 
јевима иајважиије али и пајпрниитвпнјс opyl)e за 
обраду земљс. (Одобравање: Тако je!). 

Једап раппји минпстар трговпие и ипдустрије 
иаправпо je споразумно са митгстром фипаисја у 
i овор ca једиом од домаћх (|)a6piiKa плавог каме- 
na („Зорка" у Суботицп), чији je капитал узгред 
i уди речсио у cipamiM рукама n 'обавезао je др 
жаву: да неће скидати царину са плавог камеиа за 
10 годппа, царииу која нзпоси 12 златпих дпнараод 
100 кплограма, или скоро два днпара no кило- 
граму, т.ј. скоро трп пута већу него што je бпла це- 
иа једног (силограма гр(;ж1;а за випо у прошлој го- 
л,111111. Тако су naiiiii винотрадари; којп већ годииа- 
ма пате од кризе вкибградарства осуђепп да за пу- 
пих 10 годипа подпосе ту внсоку царину na једап 
лек за лечење лозе. Повпшеп.е царине na плави 
камен извршвно je само у кори-ст једног ипдустриј- 
ског гфедувбћа! Huje онда mn чудо, што су мнотп 
паши виноградари дигли руке од лечења лозе прс- 
KaiLOM. раствором плаи1/1-л камена n nno су боле- 
стп na впповој лозп карочито у прошлој годшш 
мпого штете прпчппилп n смањиле бербу за впше 
од једне трећнне, 

Нашп BoliapcKii стручп.аци објавплп су у ne- 
ким пољоприаредним листовпма, да je потребпо 
угрошпгп 3—5 дииара лехова за прскање и лече- 
n-.e једие в&ћке na да би се ona сачувала од боле- 
crn и штеточика. 1 [рема nenn воћа; кија се од јед- 
не BoliKe добпја, то je n сувпше велпка сума и рет- 
ко he се који иољопривредвик наћ», којп he je у 
трошпти, у толпко \цк\ RIVO није спгурап да he му 
прпрода плод на дрвету одржати. A та висока це- 
на лековпма за лечење воћака од болести и ште- 
точппа долази отуда, што су увозпе царцне na II>IIX 
сувнше впсоке. И опда се не треба чуднти, што су 
чптави воћарскп крајеви остали ове годнне без 
јабука, јер су nx болестп и ппсектп упропастплп 
— услед пелечеп.а. 

AKO ми желимо да будемо папредна воћарска 
земља, Mir морамб прапагирата што шпру употре- 
бу разппх срестава лечеп>а за одбрапу пашега во- 
lia, a то he ce Mohn извјипптп, ако та сресгва за 
лечеп.е буду што јефтишја'. Царииске стаеове na 
оруђа пронзводње, ma срества за пол.опрпвредпу 
производњу треба смам ивати na једап рацпопалпи 
пачпп путем закл.учпвап,а трговппскпх уговора са 
разпп.м ппдустрнјским државама.    Tn се уговорп 

пепрестапо граде n оипављају, na je ту n прнлика 
да се те царипе прилагоде стварним иотреоами 
ггољске прпвреде. 

Господо, na завршетку мога говора хоћу да 
пагласим да се утицај Мпппстарства пољопрнвре- 
де ne (/ceha довољно у привредшј полпгпци иаше 
земље; a тамо исто ни у буџетским срествима којп 
се стављају гаме Мииистарству na рас110лага11.е. 
Крнвп смо ту n мп самп народаи посланици, јер 
ue иступамо ешергпчпо, ако не за noBninen>e oeo 
бар за одржаваље ратнјих буџеккпх гшзнција 
које су биле пешго ввће, али шак педовољне. Кри- 
ви ty и пољбпршредници због још шедовољни 
развијених својпх ©ргаиизација. iun смо у сво.м 
програму ставилп у г1ародној скупштини себи за- 
датак да помажвмо оргшизацију пољопрпвредни- 
ка тиме, што ћемо да1!и за1Конску оспо'ву за оснп- 
вање пољопривредиих комора, али сс до тпх ко- 
мира још milje дошло. 

Желео бпх, да се обзпром na зпачајну улогу 
коју пољопрпвреда има у целокупном нашем прп- 
кредном живкиу води у Министарству једна одре- 
i;ena, плапска, ишепзнвиа аграрпа политика, ona- 
ко како сс она води у многим далемо мањим по- 
љопривредним земљама пего што je наша. Желео 
бих, да се та аграрна политика у uanioj зе.м.г.11 јаче 
чује n ocem, шта више да te као првостепена нм- 
иозпра јаче у владппој полнтнцп. 

Морам ma жалост овде напомеиути r. Mirim- 
cipe, да такво схватгање o Bol>eii>y аграрне политп- 
ке шнсу делплн неки иашп претходници. Јер каки 
се мол^е друкчиде протумачшп недавпо пеиаиоши- 
сање пачелппка једпог у данашње време најваасаи- 
jer подручпог вам одељења, oдeљe^ba за аграриу 
КОЈГИТИку, чпје je место Beh uiecr месеци ОСТало 
пепопуњепо. 

Реч je 0 r. др. Велпмпру Стојмовићу, кога, ве- 
рујем naJBehn број, ако ne свп пароднп посланицп 
познају m o коме су се прилпком сваке буџетске 
дебате и upe 11 после светског para у овоме Дому 
моглс чути сами похвалпе речи пз уста многих ii 
мпогнх народних посланика. 

Овде морам ући у једио лично питаше, јер као 
што je лпчпост n лична опрема пољопривредника 
један од најважппјпх читилаца п^чћопрппредие 
протзводп.е, тако су и личност n лпчпа сирсма 
чинрвдика у пољопривредаој администрацији je- 
дап од тајважпијих чинилаца m најбоља залога за 
рацпопалап и копсгрукгпвап рад na уиапрс1)Он,у 
пол/ске прпвреде. 

hleliv да пабрајам све квалификаднјр и радоае 
г. CrojKOBiiha, али hy само навести o њему ово: 
г. Стојжхвић je као државни ппгомац бшо upe pa- 
ra послат у Фратцуску, одакле je после одлично 
завршених пол.опјтвредг.их n природних наука 
доиекз гтулу поллопривредаог ишкињера и докто- 
pa природних паука. On je mamncao у току своје 
карпјере 24 књнге, од којИх je пеколпко Јшсрадн- 
ла париска пол.опрпврсдпа и паша београдска кра- 
л»евска српска академија, a пеколпко служе као уџ. 
oeimuii v пољопривредним школама. On je 110 о- 
цени комисије и пољопршфедпика дао иашем ua- 
роду за сада најбољу сушнацу за сушење Boiia, 
своје властите конструкције, na je био и нарочито 
иаграђен од Министарства пол^опривреде. Ои je 
осповао илн дао инкцијативу за многе ретке про 
извођачке: млекарскђ, воћарске, винарске, свилар- 
ске н друге зад1)уге no целој Југославији. Тако да 



STENOGRAFSKE BELEŠKE Су47 

je његово име познато и признато међу пољопри- 
вредницима свнх наших крајева.-Он ,ie творац за- 
коиа o таољктривреднсш кредиту, чнја je opraim- 
зација дапас распрострта no целој пашој отаџби- 
ии. Он je творац већ спрсмљених закоксмих проје- 
ката o пољкжривредшш коморама, o пољопрн- 
вредној настави, o пол-.оаривредиим друштвнма и 
т. д. ко je je за собом ггосле пеизионисаиЈа оставио 
v Министарству, a коЗи ће кадајмо се ускоро до- 
Ки да сс дискутују у овом Дому. On je једини из 
Југосланије члан Г1ол>опривредне академије у Па- 
ризу и пољ.опривред11и експерт Друштва шрода, a 
поред тога ioni и члаи чехословачке пољоиривред- 
ае академије и почаши члан свих наших већих 
пољппривредних установа (српског пољоприврсд- 
ног друштва, Земаљског савеза задруга за аол.о- 
Привредни крсдит, Главног савеза српскнх земљо- 
иашинких задруга, Удружења извозппка). On je 
fino слат од страие Владе као члаш комиспје за во- 
ijcne трговачких преговора са свима државама. са 
Мојима HM.I.MO развијепијнх тпговачшх веза fAv 
(тријо.м Немачком, Чсшком, Пољском, Италијом, 
PvMvimioM итд.). Г. Стојковић je био једпом речју 
човек моји и no својим школским кпалификација- 
ма и no својим конструктивним и књшкевпим и 
практичпим радовима mije имао себп равпог међу 
пољлпоивредним чиновницима иеле Југославије. 

Па ипак то све није сметало пашем претход- 
IIHKV г ар. Лз. Томашићу поеђаштвм.Миннстру no- 
i оппивреде ца г. Стојковића стави v пензију 8 ав- 

' :та ппсипле годипе и да тако кааш у месго да 
награди јотпога од паших пајбољих, a -пајактнвни- 
јих и  тштлодпијпх пољопривредних стручП.ака. 

Свој'ИМ стручтш интензивним, марл^ивим, ne- 
себичиим, савеспнм и поштшим радом г. Стојко- 
виК je чдаово част н пољској привредп и Мппистар- 
ству' пољопривреде и својој аемљи; on je за- 
л\-жио сво] иарод. И ми народпи послапици, којн 
иепрестано истичемо да исправпе поштше и саве- 
cne чинонјникс треба штитити, a пеисправпе, не- 
поштене и тесавесне прогонити, желимо да сазна- 
ио увроке пензионисања тога међу стручнима нај- 
crpvMHiiieia иисоког функциоиера, чије место још 
ни ДО  данас после Ci месеци није попуњеао. 

Ia бих желео да обзиром нл зпачајпу улогу 
коју пол.опрппрела игра прими Краљевска влада 
ово моје излагање као добросавеспу критику и као 
најсрдачнију сугестију: за стварап>е јелпог добро 
промишљеног пол.опрпвредног плапа, за спасавање 
namer пољопривредника од спромаштва, за рбез- 
Г)е!)ење рационалног и стварног пољоприврелпог 
кредита, за подизање луха и зпања у најширим 
редовима нашег земљорадппка. за оспособл,авап.с 
иаше пољопривредие пронзво/цве да би се бољим 
квалитетом могла одржатп na стпаппм тржиштнма. 
Hama je земл.а сел>ачка са 88% земљорадпичког 
народа који je оспова, кореп, стуб. извор и обно- 
ва наше нације и name културе. Будимо свеспи 
тога. Будимо свеспи да je пол,опривредни nanpe- 
I;IK први услов за излазак нз садашнл јако тешке 
пол.опривредпс кризе. Зато жалим што je буџет 
Мивистарства пољопривреде тако мали, жалим 
in-ro je и тако мали морао бити за OBV буџетску 
ro/uiiiv још и више смањсп. Чипим апел да се у 
овој години iom унапред спрема оспова и могућ- 
nocT за повеКање овог пајважпнјег буџета. У TOJ 
и таквој вери изјављујем да ћу гласати за oaaj 
буџет.   (Одобравате). 

Прстседпик др. Коста Кумануди: Господо na- 
роднн посланици, мп шо направили споразум да 
говорп ne трају внше од четврт cara. Молим госпо- 
ду пародпе посланике, да имају na уму да постоји 
једапаест раздела, и да je заппсапо код Мииистар- 
ства пол>опрпвреде 50 говорпика, n да према томе 
подешавају своје говоре. 

Има реч пародни пдаланик г. Сергије Урукало. 
Сергије Урукало: Господо народни послапи- 

ци, оправдапп и потребнти Закон o заштптп зем- 
л>орадпт<а допетеп je скоро у свим државама али 
свакако, у свпм оним аграрним. Оправданвсг за- 
штте земл>орадт1ка као перцептуелпо пајбројчај- 
mijer елемента у nanioj држави те узет у обзпр 
крајњи пад цепа његовпм аграрпим продуктима, 
долази се до неминовпе копстатације да je Закоп 
o заштптп земл^орадпика апсолутпо потребит; да 
сс морао да допесе и да треба да траје докле се 
не отклопе сви onu узроци. којп су довели до по- 
требе п>еговог допотеп>а. C тога ћу се и ia у пре- 
тресу буџета пол.опрпвреде са овом уредбом o за- 
niTHTH земљорадника малко позабавити. Пре свега 
морам са овог места изразитн Крал.евској владп 
захвалност мојих бирача земл>орадпика која je 
бар за сада спасила землЈОрадпичка имап,а и кроп 
им над главом у овим тешким дапима привредне 
депреспје. Изјавнтп мп je да парод мога среза 
као a увјек стоји спремап да за свог Крал.а и 
Отаџбину даде све, јер впдп и увиНа, уза сву про- 
пагапду са страпе и пзпутра, да се Крал>евска вла- 
да ii ми сви пародни посланици бригамо да MV n.e- 
гов тешки живот олакшамо. Народ с тога благо- 
сил>а дан Уједин>ен>а државе name. Јер je у њој 
namao све ono тто je одувјек желео и за чим je 
чезнуо. Нашао je свога Крал^а господара правед- 
нога, Владу која сс за mera стара n која га разу- 
мије те je с тог справап na све да брани, да се 
бори и да гине. 

Прпвреда у крају Бепковачком кога имам част 
да заступам јсст спромапта и слаба. Народ у пре- 
имућсгву сточар жпвп од сточарских производа. 
A када orni подбаце услед слабе паше нли onhe ne- 
роднце због суше која je у оппм камепптпм пре- 
делима скоро свакогодишња опда продаје чзвор 
своје прпвреде продаје само благо, стоку своју. 
Децеппјама и депсппјама je постојао коптппуптет 
једпог система измене добара изме1)У трговаца у 
нашим малим мјестима Севеппе Далмапи!е и сел>а- 
ка. Постајао je једап систем TCKviier рачупа у за- 
старелом смислу. Без мпого кљпга, обвсзппца, за- 
лхжппца a пајмање мјеппца бјетс доказ дуговпог 
одпоса. Могу категорички да уствпднм да скоро 
ппкада. оспм у којем пајспсција.тпјем случају, KO- 
JU ie бпо жигосап, mije међу трговцем n ссл.аком 
у Северној Далмацији било слунаја зелепаштва. И 
с тога, господо, ни л1едан крај, ни једап трговац 
или обртник пије са Урсдбом o заштити земл3орад- 
ппка толико пезаслужепо, толпко пеправелно ка- 
жп.сп, колпко су .кажп.стт трговци и обртпици у 
Cicnepnoj Далмаппји. Трговцмма n обртппцима 
Cicnepne Далмацпје догодило се ono исто, што n 
дјеци у .Јудеји, кала су na стотппе дјеце били уби- 
вени, само да се ме^у њима убпје Месија — Исус... 
или када се ради злочипа којега je почппио једап 
члап једпе обитељи попалп цијело село, да се Ka- 
sna оног, којп je кривац. Ето, господо, сјеверпо- 
далматИнски трговцн доживише послије деценија 
благотворног рада у корист државе и нације, да 



G4R XXIX RRDOVN! SASTANAK - R MARTA 1934. 

буду бачсии у немаштину, у очајан положај само 
зато да сс оисмогућн зеленаштво тргопцима из 
неких других крајева, где je Закон више него о- 
правдан и где je сељак трпчо трговачки и зелена- 
IIIKH »харач«. 

Али, господо иароднп посланици, ово што врн- 
једи за свс noimeiie н честите трговце и обртиике, 
треба да вриједи и за цијело без разлике naiiie 
задругарство п Привнлеговану аграну банку, јер 
су те установе и нашом сарадњом и свјесног на- 
рода namer основане баш иа устук зеленаштва и 
изра6љива№а и осиромашења маса народних. Тре- 
ба с тога да их брижлЈНво чувамо, да нх подижемо 
ii помажемо, a ne да их сјвесно рушимо и упро- 
пашћујемо. Подижући ibiix, подижемо и свој ча- 
род, a упропашћујући њих, буднте увјерени, да 
упропашћујемо и свој народ, јср га бацамо у паиџе 
лихвара. C овог разлога je потребно да се поред 
neli v уредбп изузетих кредмтипх установа Народ- 
ие банке и Државие хипотекарне бапке унесе сва- 
како и изузимање Задругарства и Привилеговане 
аграрне банке. Ja тврдо вјерујем, да lie Краљевска 
влада то радо учинити. 

Сва моја навађања нијесу никако противу v- 
редбе o Заштити земл>орадника. Ona су за уредбу, 
али ona имају интенцију да уз одобраваше уредбе 
буде израз н једие неправде, која je као последи- 
ца те уредбе избила. 

Нека уредба остапе и треба да пстане, али тра- 
жнм од г.  Мииистра  ппл.опривреде, ла поради у 
договору са г. Мпиистром трговиис n Краљевском 
владом да се у onoj истој Уредби уиесе члаи према 
коме нмају да у истом смислу буду  једнако за- 
iiiTiilicini и маловарошкп трговци и обртници уоп- 
тте,  a  ако je то немогуће тад у најгорем слу- 
чају да се заштите бар они, који могу да судским 
путем докажу да њихова    потраживања    прелазе 
C-i\"o свих потраживања која имају од земљорадни- 
ка- Не можсмо, РООТОДО иароднн посланици, да не- 
кога вежсмо уз стабло и да му онда наредпмо да 
трче... Исто тако не можемо да некоме вежемо уста 
и да му наредимо да виче, a не можемо онда, бу- 
димо свјесни и праведни ла некоме кажемо: ти од 
твог дужника немаш права да тоажиш дуг али сн 
ти дужан ла платиш свој дуг... To je нелогичио, то 
je ншогуће и тиме се, господо, стварају очајници, 
a очај може да панссе нацији доста штете. One го- 
диие донесен je закон o раздужењу сел.ака у Ру- 
мупији  и у Бугарској, али обадва Закоиа, сасма 
приролио npe/uuihaiv олакшице за дугове тргова- 
ца. обртиика. ралнпка и  осталнх  профссија. Ово 
и овако je у питсресу саме државе и и.еие финан- 
снјско-порескс прлитике, јер су и то створовн које 
Отаџбина треба. Ja г.ш увјерен ла he гошодин Ми- 
нистар пол.опривреде и Крал.евска влада све мо- 
rvhe учииити и na спасење ових a na рођену ко- 
рнст своју. 

Прелазнм на nntaihe узајамног права iianic и 
попаше Далматнмаца и Личана. који ппелмет спала 
raKohep v pe'cop Миимстапстпа пољопоивреде. Но- 
вигоадским уговром од 24 октобра 177Г) и онмм од 
23 Ivina 1777 године. те царском одлуком од 13 јула 
187R и 23 маја lS8fi годиие те јелном мјешопптом 
пуноважиом обостпаном комнснјом уоећено je де- 
фничтнвпо право name n nonanie измећу полптпчке 
onniTiine: Kinin, Кпстап>с, Обронап,  Скрадин, Но- 

виград n Hun, a с друге стране политичке општине 
Медак, Срб, Грачац, Ловинац, Госпић, Бруио и Зр- 
мања значи између Далматинаца и Личана. Разу- 
мпје се да су npn претресању и утаначавању права 
n склапању уговора присуствовали и легални прет- 
стапппцп ондашњег далматппског намјесништва и 
хрватске владе. Овпм уговором одре^спи су na- 
шњаци н дато пеопозпво право народу поменутих 
далматинских општпна, да на личке пашњаке могу 
песметапо n слободпо да у љетпо доба догопе uaj- 
впше GO.OOO комада сптпе стоке. Односно размјер- 
ни број велпког блага рачунајући од 7 комада сит- 
пог за 1 комад великог блага. 

Ради реалног просуђивања у случају каквих 
мањих размирица уз уговор су прпдодати као са- 
ставни дпјеловп nonnc парцела свих пашњака пре- 
ма ондашњој катастралпој пзмјерп. 

Личанима je псто тако дато право да догоне 
своје благо у зимско доба na пашу у Далмацију, 
To су onu песметапо n чинили. To je све тако у 
потпупом складу n братском расположен.у npeua 
постојећем уговору n вршено. Истина, појапл.пва- 
ле су се n прпје попскад какип мап.п сукоби због 
крађе или потрпца, али то би се одмах спораз^но 
ликвидирало, 

Од пазад пеколпко годппа управо од доба ка- 
да су пред шестојапуарским режимом политичке и 
страпачке страстп бпјесппле ме1)у пародом, те када 
су слабн прпјатељи малога парода за свој поли- 
тичкп hap хушкали парод да пушкама и кољем и 
камењем дочекају Далматинце n њихову стоку која 
— паводпо — без права долазе na љпхове патс. 
Народ] као народ, то je повјеровао n бадц одатле 
датпрају мучппје прплпке npn вршеп.у тог права 
name. 

И збпл.а сад баш ово неколико задњих година 
Mii пмамо честих творних и крвавих сукоба изме- 
ђу Далматипаца n Личана na тим пашњацима. To 
се отворепо прети n Далматинском народу н ње- 
говој стокп, na молпм господппа Министра, да v 
договору са Минпстром унутрашнуих дела узме у 
заштпту тај народ у извршавању његових права 
no постојећим законским уговорима, Далматински 
сточари Koju оД потребе иду са својом стоком на 
личке пашњаке na које имају право, ne чпне то 
пз ппкакве објестп пли ппата neli једнпо из л.утс 
потребе да спасу себе n своју стоку, то једимо 
Ж11ил>еп>е своје, пак n заслужују закопску, npa- 
ведну n потпуну заштиту. 

Молпм с тога господппа рссоЈшог мпнистра 
да од г. Мпппстра упутрапш.их дпјела пздејстнујо 
да буду у Крал.евској бапској управп у Загребу 
— среском пачелству у rocniiiiy n Грачацу, те ои- 
штинским управама у Ловпицу, Србу, Брувну и 
Грачацу дате инструкције и налози да упуте та- 
Moimi.n парод na строго поштоваи.е onor законоког 
уговора n света пра.ва Далматинаца na личким 
пашњацима. 

Спгурпо he се мпоги говорници поредати у 
замолби господину Мппнстру, да се чим пре npn- 
ступи додијел.11вап>у земл.е нашим добровољцима, 
те n ja ca моје страпе пстпчем ту преку потребу ц 
молпм господппа Мпппстра да овоме предмету no- 
светп своју специјалну брпгу и доконча то болно 
n горуће пптање. 

Верујем, да he господип Мпппстар  пол>опр11- 
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вреде  све то и радо извршити, изјављујем да hy 
гласати за овај буџет. (Од()брава11>е и Пл.ескање). 

Претседник др. Коста Кумануди: Господо са 
вашмм   ирмстанком ja hy ову седницу закључити. 

11|)едлажем иаредпу седницу за сутра у 8 часова 
са истим дпевним редом. Вечерашња седница je 
закључена. 

Седница je закл.учеиа у 10,15 часова. 

PRILOZI 
МИНИСТАРСТВО ИНОСТРДППХ  ПОСЛОВА 

Крал.евпне Југославије. 
Београд, 7 марта И)34 године 

Господину 
Др. КОСТИ КУМЛНУДИЈУ 

Претседпику Пародне скуиштиио 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 
У прилогу под 1) част пам je доставитн Вам 

оригинални Указ Његовог Велнчанства Краља од 
28 фебруара 1934 године, којнм смо овлашћеии у 
смислу члаиа 63 Устава Краљевине Лугославије да 
можемо поднети иа решење Народпом претставни- 
nniiv Предлог закона o Пројекту Међународне 
конвенције o добу старости за пријем деце на не- 
индустријске радове, усвојеном у Женеви, 30 апри- 

ла 1932 године, са односном преиоруком. 
У прнлогу под 2) част нам je доставити Вам 

десет примерака горе поменутог Предлога закова 
са образложењем, с молбом да нстн изволите из- 
иети на pemeibe пред Народпу скупштину. 

Изволпте примити, Господине Претседниче, и 
овом приликом увере11)е иашег особитог пошто- 
вања. 

Миннстар социјалне политике 
н народпог здравља, 

И. Пуцељ с. р. 
Миинстар ипострапих послова, 

Б. Д. Јевтић с. р. 

(Предлог   закопа    оштампан 
новинама« за  1934 годину). 

у   >Службеннм 

МИ 
АЛЕКСАНДАР 1 

По милости Вожјој и вољји народној 
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Ha предлог Нашег Мтнистра социјалне поли- 
гике и народног здравља и Hamei Мииистра ино- 
страних послова, a no саслутању Нашег Минн- 
старског савета решили смо u решавамо: 

Овла11111ује се Наш Мипистар социјалне аоли- 
тике и иародног здравл,а и Наш Министар нно- 
страних послова да могу, на основу члаиа 63 Уста- 
ва Крал>евмне Југославнје, поднетч Народном прет- 

28 фебруара 1934 годипе, 
у Београду. 

Министар социјалне политике 
м   народног здравља, 
И. Пуцел., с. р. 

Мииисгпр пиострапих послова, 
Б. Д. JeBTHli с. р. 

ставинштву Ma решавање: 
Предлог закона o Пројекту^Међународне мон- 

венције o добу старости за прнјем деце ma иеии- 
дустријске радове, усвојеиом у Жеиеви, 30 априла 
1932 године, са односпом Препоруком. 

I lani Мттстар соцнјалне полнтике п народног 
здравља и Наш Мшшстар иностраних послова ие- 
ка изврше овај Указ. 

АЛЕКСАНДАР. с. р. 




