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POČETAK U 8 ČASOVA 

SADRŽAJ: 

l Čitanje  i usvajanje zapisnika Pre  dnevnog  reda: 
XXX   redovnog sastanka; 

2 — Saopštenje o podnošenju predloga zakona; o do- 
punskom sporazumu sa završnim protokolom i izinenom nota 
koje čine njegov sastavni deo, uz sporazum od 25 aprila Idil', 
dodat Ugovoru o trgovini i plovidbi Između Kraljevine Srha, 
Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije od U jula 1924, zakljn- 
čenom i potpisanom u Rimu I januara 1934 god. od strane 
Ministara trgovine i industrije i Inostranih dela; o sporazumu 
između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Kiimunije, koji se 
odnosi na tromeđu, koja je određena protokolom odnoseći se 
na granici u Banatu, zaključenom i potpisanom u Bukureštu 1 
juna 1<J27 od strane Ministra vojske i mornarice, Inostranih 
poslova   i   unutrašnjih  poslova;  0  sudskom  vanparničnom  po- 

stupku i predlog uvodnog zakona za Zakon o sudskom vanpar- 
ničkom postupku; 

3 — Saopštenje da dr. Lndajie Miloš iz Selite i drugovi 
demantuju navode u govoru dr. Nikole Kešeljeviea protiv dr. 
Pedora Nikića. 

Dnevni red: I Pretres i usvajanje u pojedinostima bu- 
džeta XIV razdela      Ministarstvo šuma i rudnika. 

Govornici: dr. Bogumil Vošnjak, Alojzij Pavlič, Tihomir 
šarkovie, Ljuhiša Trifunović, Anton Cerer, Zastupnik Ministra 
Mirna i rudnika. Ministar trgovine i industrije Juraj Demetro- 
vić dr. Nikola Kcšeljevie, dr. Toma Smiljaiiić, Dimitrije On. Po- 
pović, Franjo Pahernik, dr. Milan Metikoš, Milan Božić. PavaO 
Matica, Mihajlo Krstić, Milan Mijić, Simo Marjanac, Miloš 
Dragović, dr. Milovan Grba, Marko Petrovič, Branko .Avra- 
mović, Milinko Milutinović, llasan Toromanovlć, lla/im Co- 
hadžić, dr. Vlado Malančec, Filip Cemovič, Milan Grubanovič, 
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Iir;iiiko Barać, Jovan Dovezcnski. 
2 — Pretres i, usvajanje U pojedinostima budžeta XV raz- 

dela    - Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja. 
Govornici: AUnistar socijalne politike i narodnog zdravija 

Ivan PucelJ (dva puta), Alojzij l'avlič, Mita Dimitrijević, dr. 
Miian Metikoš, 2ivojin Stet'anović, dr. Unro Ostojić, dr. Nikola 
Kešeljević,^-Sever Varda, Miloš Dragović (dva puta), Franjo 
Pahernik, Stanko Trkulja, dr. Slavko Pištelić, l'erdo Sega, Mi- 
hailo Krstić, dr. Stjepan Bačić, Milan Mijić, Sergije Urukaio, 
Milivoje Isaković, dr. Mladen Lisavac, dr. Stjepo Knežević, dr. 
Gavro Santo, Miloš Popović, dr. Đuro Leušić, Vitomir Vida- 
ković, Milinko Milutinović, VukaSin Spasović, Mladen Milošević. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Otvaram XXXI 
redovni sastanak Narodne skupštine. Izvolite čuti za- 
pisnik pretiiodnog sastanka. 

Sekretar Gavro Milošević: pročita zapisnik XXX 
redovnog sastanka Narodne skupštino. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima li primeda- 
ba na zapisnik? (Nema). Primedaba nema, zapisnik je 
primljen. Izvolite čuti zakonske predloge. 

Sekretar Gavro Milošević (saopštava): G. g. Mi- 
nistar trgovine i industrije, zastupnik Ministra šuma i 
rudnika i Ministar inostranih poslova podnose Narod- 
noj skupštini na rešenje predlog zakona o dopun- 
skom sporazumu sa završnim protokolom i izmenom 
nota koje čine njegov sastavni deo, uz sporazum od 
25 aprila 1932 god., dodat Ugovoru o trgovini i plo- 
vidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i 
Kraljevine Italije od 14 jula 1924 god., zaključenom 
i potpisanom u Rimu 4 januara 1У34 god. (Vidi pri- 
log). 

G. g. Ministri vojske i mornarice, inostranih po- 
slova i unutrašnjih poslova podnose Narodnoj skup- 
štini na rešenje predlog zakona o sporazumu između 
Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Rumunije, koji 

se odnosi na Tromeđu, koja je određena protokolom 
odnoseći se na granicu u Banatu, zaključenom i pot- 
pisanom u Bukureštu 4 juna 1927 godine. (Vidi pri 
log). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Oba ova zakon- 
ska predloga dostaviće se odboru za proučavanje me- 
đunarodnih ugovora i sporazuma. Izvolite čuti dalje. 

Sekretar Gavro Milošević (saopštava): G. Mini- 
star pravde podnosi Narodnoj skupštini na rešenje 
predlog zakona o sudskom vanparničkom postupku i 
predlog uvodnog zakona za zakon 6 sudskom vanpar- 
ničkom postupku. (Vidi prilog). 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Za proučavanje 
ovoga zakonskog predloga Izabraće se naročiti od- 
bor. Izvolite čuti razna akta. 

Sekretar Gavro Milošević (saopštava): G. g. Lu- 
dajić Miloš, iz Sente; Vučić Mita, banski većnik iz 
Subotice i Slavko Vorgić, iz Stare Kanjiže, demantuju 
navode g. dr. Nikole Kešeljevića, narodnog poslanika 
iznetc u njegovom govoru od (3 marta tek. godine 
protivu narodnog poslanika g. dr. Fedora Nikiča. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ovo saopštenje 
prima se na znanje. Prelazimo na dnevni red. Na dnev- 
nom redu je pretres u pojedinostima budžeta Mini- 
starstva šuma i rudnika. 

Zastupnik Ministra šuma i rudnika g. Ministar 
trgovine i industrije, daće svoj ekspoze malo docni- 
je. Ima reč narodni poslanik g. dr. Bogumil Vošnjak. 

Dr. Bogumil Vošnjak: Gospodo narodni poslani- 
ci! Kaže se: Ko rano rani, dve sreče grabi. Ako bi to 
vredelo i za Ministarstvo šuma i rudnika, to bi bilo 

vrlo lepo. Ministarstvo šuma i rudnika ima uvek raz- 
nih neprilika. Cak njegov sastav nije srećan. Šumar- 
stvo bi zapravo pre spadalo u Ministarstvo poljopri- 
vrede, rudnici u Ministarstvo trgovine. 

Ja ću bili kratak. Ja bih najpre sa ovoga mesta 
podvukao da smo često tražili da se pristupi korner- 
cijalizaciji državnih poduzeća. Ima u l'inansijskom za- 
konu jedna odredba, koja bi, ja bih rekao bila neka- 
ko komercijalizacija u dečijim kolicima, to je jedna 
komercijalizacija vrlo skromno predvidena, kao što 
znate u čl. 3(3 Fihansijskog zakona. Jedna ogromna 
teškoća kod upravljanja je ta, da Ministarstvo nema 
obrtnog kapitala. 1 ja mislim da se ova osnovna stvar 
nije izmemla. Očekujemo sa najvećom željom, da se 
donese zakon o banovinskom uređaju. I u vladinom 
nacrtu ima jedna odredba da bi rudnici prešli u u- 
pravu banovina. U tom smislu glasi i stvoreni za- 
ključak da rudnik Zabukovica i Velenje predu u ruke 
Dravske banovine. Moram reći da je Dravska Banovi- 
na na jednom polju, polju elektrifikacije postigla vr 
lo lep uspeh. 

Gospodo, stvari koje nije mogla da reši centrala, 
bile su rešene u banovini mnogo lakše. O tom imamo 
konkretne dokaze u pogledu rudnika Velenje, koje 
leži u mome srezu. Poznato je da će elektrana Vele- 
nje postati žiža elektrifikacije Dravske banovine. Ja 
mislim da je taj problem Velenja u isto vreme i pro-. 
blem izgrađivanja državne elektrifikacije. Ali ima jed- 
na vrlo jaka međunarodna sila, međunarodni kapital, 
koji hoće da onemogući da Velenje da osvetlenje ce- 
loj Dravskoj banovini. 

Ja ne bih mogao izlagati u detalje, ja bih samo 
da podvučem pitanje ugovora između Ministarstva šu- 
ma i rudnika i banovine. U tome ugovoru je predvi- 
dena jeftina električna struja. I jedna zapreka da taj 
ugovor nije još potvrđen jeste u tome, što međuna- 
rodni kapital hoće da poništi taj ugovor. 

Ja moram apelirati na zamenika g. Ministra šu- 
ma i rudnika, ja moram apelirati na celokupnu Vladu, 
da taj ugovor zaključen između države i banovine 
što pre stupi na snagu. S njim je vezano i pitanje e- 
lektrifikacije Ljubljane. Kod ovakvih pitanja mi mo- 
ramo štititi interese javnih tela, države, banovina i op- 
ština. A privatni interesi, osobito ako su ti interesi 
emanacija međunarodnog kapitala, moraju se posta 
viti u pozadinu. Ja neću da vam govorim o celoj bor- 
bi za Velenje, koja je bila vrlo teška. Otkad sam po- 
stao poslanik u Narodnoj skupštini, mi smo imali bor- 
bu za reparacije, i to radi toga što je Huverov plan 
stupio na snagu. Doveden je pak treći turbo-agre- 
gat za Velenje, i time bi bila povećana vrednost Ve- 
lenje najmanje za 30 miliona. Treba da se zahvalim 
pomoćniku g. Ministra finansija g. Konstantinoviću, 
koji je uspeo i unco ovaj treći turbo-agregat u plan 
reparacija, koju ćemo iipak dobiti. Ako uporedimo 
elektrifikaciju i vidimo kakva je ona u celoj našoj 
državi, opazićemo vrlo žalosne činjenice. Dok u Ne- 
mačkoj dolazi na jednog stanovnika 470 kilovat sa- 
tova, dolazi kod nas na jednog stanovnika 56 kilovat 
satova, a u Dravskoj banovini 220 kilovat satova. Da 
vidimo kako je u Vardarskoj banovini? Tu dolazi 5 
kilovat satova, u Zetskoj banovini 12 kilovat satova, 
a u Savskoj samo 3 kilovat satova na jednog stanov- 
nika. Prema ovim ciframa možete videti u kakvom 
je zastoju naša država u pogledu elektrifikacije. 

Kad ovako stoji situacija, ja vas pitam: ne mora- 
mo li mi ćelom svojom snagom da podupremo na- 
pore države, banovine i opština, pa da se izvučemo iz 
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ovako   teške situacije. 
Gospodo, ja- neću suviše da podvlačim rad Drav- 

ske banovine, ali mogu da kažem samo to, da Drav- 
ska banovina sa svojim elektrilikacionim preduzećima 
nema nikakvog deficita nego samo koristi. Pa ne samo 
to, nego je Dravska banovina dala jedan milion za po- 
dupiranje elektrifikacije. Dakle rad banovine je na 
tome polju uspešan i taj rad Dravske banovine mora 
biti uzor i za rad ostalih banovina. 1 poduzeća Drav- 
ske banovine su najstrožije komercializovana. Kad god 
im   treba kapitala, nadu zajmove. 

Ja bih imao još ogroman materijal, o kome bi 
trebao cla govorim, ali ovom prilikom hoću samo da 
podvučeni sa ovoga mesta važnost elektrifikacije kao 
i važnost Velenja i tražim i molim celokupnu Vladu 
da u tome pravcu podupre i banovinu i nas poslanike 
koji smo na tome poslu radili, da elektrifikacija bude 
U rukama javnih tela, države, banovina i opština. 

Ja eu glasati za proračun budžeta Ministarstva šu- 
ma i rudnika. Drago mi je da vidim kao zastupnika 
g. Ministra Demetrovića, i to radi toga što sam si- 
guran da je u njemu živi socijalni osećaj za naše ru- 
dare u našim državnim rudnicima kao i živi osećaj za 
jedno glavno pitanje a to je, da bude cena električne 
struje jeftinija, jer to je jedno veliko socijalno pi- 
tanje koje treba da rese država i banovine. (Pljeska- 
"je). 

Pretsednik dr. Košta Kuinaiiudi: Reč ima g. Aloj- 
zij  Pavlič. 

Alojzij Pavlič: Gospodo narodni  poslanici!  Još 
nismo čuli ekspoze g. Ministra šuma i rudnika, a evo 
ja već govorim o budžetu ovga Ministarstva. I drago 
mi je što sam kao poslanik došao па> red da govorim 
o šumama i rudama pošto zastupam srez u kome ovo 
Ministarstvo ima veoma mnogo posla. U mome srezu 
ima ogroman kapital naše zemlje kojim rukuje jedan 
čovek koji je ujedno i pretsednik Francuske nacional 
union banke. A taj kapital 1. P. D. iznosi u vrednosti 
jednu  milijardu i dvesta miliona dinara. To je jed;;>;i 
od najaktivnijih, najvažnijih srezova u našoj državi 
Koji   može  da se  uporedi sa Beogradom,  Zagrebom 
Ljubljanom i Sarajevom, — to je naše Trbovlje. Kad 
se   govorilo  o  bosanskim  šumskim  aferama  našega 
kolege Huseina Kadića, ja sam ćutao. Kad se govorilo 
o aferi kod Šipada, ćutao sam; kad se govorilo o afe- 
rama kod Ministarstva saobraćaja, i prema recima g. 
Pretsednika Kraljevske vlade g. Nikole Uzunovića, ni- 
sam se   upuštao u ove inžinjerske duele, pošto nisam 
bio  stručnjak. Ali mogu da kažem kao narodni po- 
slanik  Sreza    trbovljanskog,    kao    narodni poslanik 
i    zastupnik    maloga   čoveka,    proučio   sam    čitav 
problem    našeg   rudara,   tu   imam   i   tačnu   statisti- 
ku     izrađenu   i   molim    g.   Pretsednika    da    se    to 
štampa.  Čast mi je danas da i ja iznesem ovde jednu 
krupnu  stvar. Svestan sam da govorim javnosti, sve- 
stan  sam  da, prema recima  našega Pretsednika Kra- 
ljevske   vlade,  treba dobro da promislimo šta izno- 
simo  ,te   da ne činimo štete ugledu naše zemlje, već 
da to  bude na korist našega naroda i u slavu Nj. V. 
Kralja.  Naši neprijatelji, kako sam već kazao kod Mi- 
nistarstva  unutrašnjih dela, kazali su, da kod nas na- 
še nacionalno pitanje nije rešeno. Ono je rešeno, go- 
spodo!   Neka svi znaju i Talijani i drugi naši spoljni 
neprijatelji: mi smo jedno i volimo ovu državu i i- 
(lemo   za "ovu državu'svi  u smrt, ako  bi  to  trebalo. 
(Pljeskanje).   

Ako bi pratili rad pojedinih ministara, ako Dl u- 
potrebljavali fotografski aparat i inspicirali g. mini- 

stre kao Scherlock llolmes, šta bi pronašli? 
Pretsednik dr. Košta Kuniaiuuii: Gospodine po- 

slanice, govorite o predmetu koji je na dnevnom 
redu. 

Alojzij Pavlič (nastavlja): Pronašli bi, da u Mi- 
nistarstvu šuma i rudnika ima afera i da se u tome 
Ministarstvu progone oni koji su čestiti i valjani. Ja 
kao sveštenik mogu reći da će doći vreme kada će 
pravda pobediti. Hog je Bog pravde. Bog ljubavi. 
Bog osvete i on će kazniti one koji čine nepravdu te 
progone nevine. 

Gosprtdo, ja sam jiuV najavio jednu krupnu afe- 
ru i io baš u Celju. Uvek se govorilo kod nas, da afe- 
ra ima samo u Beogradu. Neki su govorili za Huse- 
jina Kadića da je veliki korupcionaš i da ima korup 
cionista samo u Beogradu. Л ja mogu tla kažem da 
baš u Celju, mome mestu gde sam nekada bio profe- 
sor i gde SU nekada bili celjski grofovi, — i u meni 
ima malo krvi celjskih grofova, ja sam duhovni a- 
ristokrata, zato tako i nastupam —■ ima afera. Ka- 
žem da i kod nas ima afera, ali ta afera nije cincar- 
ska nego cinkarna. Ta afera oštetila je državu oko 
150 miliona .dinara. Slušajte, gospodo! Kod nas postoji 
jedna kompanija koja je oštetila naš slovenački na- 
rod, koji je radin i štedljiv, za 200 miliona dinara. 
Radi se o slomu Slovenske banke. Narod je oštećen 
i naša država je oštećena kod sloma Jadranske ban- 
ke. Sad pak kod ove afere sa cinkarnom oštećen Je 
sa  150 miliona dinara. 

1923 godine, ne znam ko je tada bio na vladi. 
Ali ako je to bila i pučka stranka, ako je to i ona 
uradila, ako je bila korupcionaška, ja bih i u tom 
slučaju protestovao, nastupio bih protivu nje. Ja sam 
lađa bio u Celju i znam da je tada stvoren jedan 
konsorcijum, koji je izdao akcije za 50 miliona di- 
nara. Od te sume država je dobila 33% akcija. 

Odmah na početku privatni akcionari te grupe, 
Pecold u Pragu, osnovali su u Ljubljani firmu i ta je 
firma docnije pretvorena u društvo rude in kovine 
sa namerom da se putem te firme za cinkarnu obav- 
ljaju sve kupovine i prodaje i da se državi uskrati 
sva dividenda, koja joj pripada. To je i postignuto. 
Rečeno je da je uplaćen akcionarski kapital od 3 mi- 
liona dinara s kojim se pravi obrt od 580 miliona 
dinara, a državi je na to plaćeno poreze samo 200.000 
dinara. Ovaj kapital 1929 godine sveden je na 1 mi- 
lion dinara. Tu su svi drugi zaradili sem države, a 
to je postignuto na taj način, što su se svi unosni 
poslovi, a naročito pocinkavanje železnoga lima i fa- 
brikacije cinkovog belila sa svim carinskm povlasti- 
cama u vrednosti od 1.65 dinara po kgr. Ustupili 
su besplatno cinkarnu u Celju firmi Rude in kovine, 
a cinkarna je za fabrikaciju dobijala neznatne fabri- 
kacione troškove. Cinkarna je pored toga davala ru- 
dama svoj cink ispod cene koštanja i ne računajući 
carinsku zaštitu (1,10 din. na 1 kgr.), jedino rudama, 
odnosno privatnim akcionerima Cinkarne (Pecoldo- 
va grupa), tako da je Cinkarna kod pocinkavanja i- 
mala efektivnu štetu. 

Kad je tražena sa strane Cinkarne u Celju ca- 
rinska povlastica za oslobodavanje od carina na uve- 
zeni železni lim za pocinkavanje, inspektor Ministar- 
stva šuma i rudnika inž. Despić Ranko, pretsednik 
Upravnog odbora Cinkarne kao delegat Ministarstva 
pretstavio je aktom Ministarstva R.br. 2707 iz 1929 
godine Ministarstvu finansija stvar kao da Cinkarna 
kupnje železni lim, pocinkuje ga i prodaje izrađeni 
pocinkovani lim za svoj račun, pa da će država kao 
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akcioner Cinkarne uz podizanje privredne radinosti 
imati i povećanu dobit zbog toga posla oko pocin- 
kavanja. Tad je ta carinska povlastica dobivena, ali 
je sva prebačena sa pristankom Despića kao pretsed- 
nika Cinkarne, u korist firme Rude. 

Međutim komisionim pregledom knjiga Cinkar- 
ne ustanovljeno je, da Cinkarna za svoj račun nije 
nikada kupovala železni lim, niti ga je za svoj ra- 
čun prodavala, jer o tome nema traga u trgovačkim 
knjigama Cinkarne, nego je sve to vršila za svoj 
račun firma Rude in kovine. 

Mešovita komisija Ministarstva šuma i rudnika i 
Ministarstva finansija ustanovila je u godini 1932 tu 
činjenicu, kao i to da su se u Cinkarni za vreme 
pretsedništva g. Despića falzifikovale knjige o to- 
božnjoj kupovini željeznog lima za Cinkarnu da se 
zavedu U zabunu pomenutl članovi komisije, poreske 
i carinske vlasti. 

Isto je tako pod njegovim pretsedništvom do- 
nesen zapisnik Upravnog odbora Cinkarne 6 IV 1932 
godine, kojim se naknadno btelo pokušati pismeno 
utvrditi, kao da su sve kupovine željeznog i prodaje 
pocinkovanog lima vršene za račun Cinkarne, što 
mtdutim nije istina. 

Prigodom sprovadanja poresko-krivićnog po- 
stupka potvrdio je navode napred pomenute meso- 
vite komisije i naročiti izaslanik činovnk Ministar- 
stva finansija g. Anton Pavić u s\om izveštaju Br. 
1520 (nov) 1932 u Odelemu poreza Ministarstva t'i- 
i ansija, 

G. Pavić je osim toga ustam vio (a isto tako i 
članovi komisije Ministarstva šuma i rudnika kao sve- 
doci koti Okružnog suda u Celju), da je firma Rude 
in kovine takode falzifikoval.i svoje trgovačke knji- 
ge, fakture i narudžbe, da na laj načii. pokaže kako 
i ona. nema dobiti od poslova oko pocinkavanja i be- 
lila njoj ustupljenih sa strane Cinkarne, odnosno 
njoj protivuzakonito datih carinskih povlastica i ca- 
rinskih zaštita, pa je tako ustanovio da dobit firme 
Rude in kovine na njezin 1 milion dinara akcijskog 
kapitala iznosi: 

U 1929 godini Dinara 5,488.822,43 
U 1930 godini Dinara 8,056.001,42 
Na taj način    oštećena je država na društvenom 

porezu samo za 2 poslovne godine 1929 i 1930 sa 0- 
ko  18.000.000 ginara zajedno sa poreskom kaznom. 
Л za ranije i kasnije godine to još nije utvrđeno. 

Iz priloženih izveštaja Antona Pavića Ministar- 
stvu finansija vidi se konstrukcija društva Rude in 
kovine i to ovako: 

65% firma Pecold iz Praga; 
25%  Todor Lazarević,  koji je  ujedno  poslovni 

direktor Cinkarne u Celju i 
10%  Lovšin  iz Ljubljane,  poslovni  direktor  fir- 

me Rude in kovine. 
Koja se sve lica stvarno kriju iza i pored ovih 

ljudi kao akcioneri Ruda in kovina  i Cinkarne nije 
lačno poznato, ali su svi ogromni dobitci i skrivene 
rezerve u Rudama dijeljene prema tome procentu, a 
Cinkarna je stalno bivala   pasivna i bez   dividende 
osim prve poslovne godine, kad još prevare države 
nisu uzele maha. 

Nadolje je država oštećena i na carinama, jer je 
Cinkarna falzifikovala carinske deklaracije pri uvozu 
željeznog lima, tvrdeći kao potpisnik deklaracija da 
je ona sopstvenik željeznog lima iako je bio lim 
vlasništvo firme Rude, i na taj način je država izgu- 
bila na carini oko 11.500.000 dinara što bi sa carin- 

skom  kaznom iznosilo oko  120 miliona dnara. 
lako su mešovita komisija Ministarstva šuma i 

ruda i Ministarstva finansija a kasnije i činovnik Mi- 
nistarstva finansija g. Pavić u oktobru 1932 godine 
ustanovili iako je ovaj poslednji podneo izveštaj da 
Cinkarna nije kupovala ni prodavala lim, nego pri- 
vatni akcioner Cinkarne Pecold odnosno njegen a 
firma Rude in kovine, našli su se neki carinski činov- 
nici, a medu njima Koslić, Sef carinskog otseka fi- 
nansijske direkcije u Ljubljani, koji su podneli ne- 
pravilan izveštaj svom Ministarstvu. 1 pored toga 
referent odelenja carine Rislić u referatu br. 277/7 
od 13 septembra 1932 godine utvrđuje, da se radi 
0 falzifikatima carinske deklaracije i o zavođenju 
carinskih organa u zabunu sa strane Cinkarne U. D. 
u Celju, čiji je pretseduik inspektor g. Ranko I)c- 
spić. Iako je predlagao krivični postupak protivu 
Cinkarne, carinski je savet bez ikakvog obrazlože- 
nja resio da nema carinske krivice, obrazlažući da 
se radi o komisionarskom poslu između firme Rude i 
Cinkarne, što nije istina. 

Pošto su mešovita komisija Ministarstva šuma i 
rudnika i Ministarstva finansija, a kasnije i Anton 
Pavić, činovnik Ministarstva finansija, ustanovili da 
to obrazloženje carinskog $aveta nije tačno, kao 
što je tvrdio i sam referent odelenja carina g. Ristić, 
to bi trebalo protiv Koštica i članova carinskog od- 
bora povesti disciplinski, a i krivični progon. 

Strani kapital grupe Pecold iz Beča i Praga pod 
izlikom da se zaštiti tobožnja domaća industrija, a 
zapravo samo njegovi interesi, nastoji svim silama 
preko uticajnih lica, da se cela ova stvar zataška a 
istovremeno nastoji otuđivanjem imovine dovesti' u 
opasnost ogromna milionska državna potraživanja 
u vidu poslovnog poreza, poreza na promet, carin- 
skih zaštita i državnog udela u dobiti Cinkarne, Ro- 
ji je varljivim načinom izvučen iz Cinkarne sa zna 
njem i odobrenjem njenog upravog odbora, a na- 
ročito njenog pretsednika g.  inspektora Despića. 

Sve te sume, za koje je oštećena država u bilo 
kojem vidu, ako se zbroje, iznose preko 150 milio- 
na dinara, a pitanje je da li će se moći ikada na- 
platiti, 

Gospodo narodni poslanici! U Sarajevu je mno- 
gim;:« poznato, da je Vakufska direkcija, najveća i 
najimućnija verska muslimanska ustanova, pre par 
godina dobila veliku svotu beglučkih obveznica — oko 
8 milijuna dinara — za neke svoje šume, čija je vred- 
nost daleko manja, osim toga u toku je postupak, 
koji imade da donese Vakufu daljnih oko 10 milijona 
dinara u obveznicama za isto tako skoro bezvredne 
šume. Sve ovo rađeno je na temelju Zakona o be- 
glučkim zemljama u Bosni i Hercegovini od 3 de- 
cembra 1928 godine, dakle Zakona na koji puslil- 
nici Husejin Kadić i drugovi nisu imali nikakve in- 
gerencije, a koji je Zakon isto tako poslužio neko- 
jim zemljoposednicima, da od države naplate daleko 
v'eće vrednosti, nego li vredi težacima ustupljena 
zemlja. Iz ovog..' se vidi, da su poslanici Husejin Ka- 
dić i drugovi 24 jula 1933 godine donesenim Zako* 
li-,')) o izmenama i donunama rarijeg /.У. na samo 
produžili  već  postojeću  prak.ui. 

Gospodo narodni poslanici: Cl'av postupak oko 
gcic navedene šume od R milijona dinara obvezni- 
ca! koje je Vakuf već primi',;, i 10 milijona koje još 
ima da primi, dakle ukupno 18 milijona dmara, pro- 
vvdt-n je na nezakonit u ićin, a u vreme, kada je 
direktorom Vakufske  direkuje  bio sadanii  senator 
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g. Serit" Arnautović, onaj isti, kuji je nedavno pod- 
п.со senatu poznatu opš'rtiu interpelaciju o sadašnjoj 
sarajevskoj agrarnoj aferi. Potpretsednik Vakufskog 
\i!<4Jta. koje je naravno za tu stvar ne same znalo, 
: суо i radilo na njoj, jes'.i g. dr. ibrahin< M*izi"inc- 
r'"ić, sedanji podban Driiiske banovine, kojega je 
pre iicivoliko dana u Skupštini obasuo vilikun po- 
li'. ?lama g. dr. Avd'j lla.sanbegović radi revnosti pri 
istrag-i sadanje agrarne afere. Na dobivanju rečenili 
1 ■> milijona dinara za Vakuf, također je /no radio 
g. Asimbeg Mutevelić, sadanji gradski načelnik Sa- 
rajeva   i   važni član Vakufa. 

Gospodo narodni poslanici! Ka-da je prošle go- 
dine usled jedne nesmotrene .svoje izjava verskog 
karaktera g. Šerif Arnautović video, da se na polo- 
žaju vakufskog direktora ne može više održati, i da 
će ša tog mestu morati otići bez penzije, pošto za 
nju nema dovoljan broj godina službe, poslužio se 
je presijom na Vakufsko veće stavivši im nož pod 
grlo: ili da mu odobre penziju, ili će otkriti sve ma- 
hinacije pri dobivanju vakufskih beglučkih obvez- 
nica, na što mu je Veće da izbegne skandal i aferu 
koja bi bila već tada izbila, pritisnuto uz zid, odobri- 
lo penziju, iako mu ona nikako ne pripada. 

Iz ovoga proizlazi, da su organi vlasti u prvom 
redu podban g. dr. 1 ladžiomerović — već tada, da- 
kle pre donesenih zakonskih izmena i dopuna po 
Husejinu Kadiću i drugovima — znali za razne ma- 
hinacije pri dobivanju obveznica na temelju ranijeg 
Zakona iz godine 1928, kojim se je mahinacijama za 
оутошпе svote oštećivala država, pa ništa nisu pro- 
tivi!   to^a  preduzimali. 

Gospodo poslanici, neka se pribave akti^ iz a- 
grarno-pravnog otseka Drinske banovine u Saraje- 
vu, koji se odnose na ovu stvar, pa će se iz njih 
najbolje videti, kolika je ogromna razlika između 
prave vrednosti vakufske šume — čija se vrednost u 
svako doba dade lako ustanoviti i dobivene svote u 
obveznicama, te neka se i radi ovog slučaja povede 
sudski postupak te krivci, u koliko ih sud kao takve 
označi privedu zaslušenoj kazni, a država za pre- 
trpljenu milijonsku štetu naplati kako od krivaca, 
tako  i  od vakufske direkcije čiji je i inače imetak o- 

greman. ...      . J'M     i х 
Gospodo poslanici! imade jos pojedmih sluča- 

jeva, i^de su se temeljem ranijih zakona, koji se od- 
nose' na agrarnu reformu u Bosni i Hercegovini na- 
plaćivale veće vrednosti od države nego li vredi 
zemlja ustupljena težacima. Tako se u Sarajevu 
mnogo govori i o senatoru g. Atanasiji šoli, koji je 
također digao od države daleko veću vrednost u ob- 
veznicama, nego li mu je tada vredila odnosna zem- 
lja. I ovo se dade ustanoviti iz akata. 

Ne bi se smelo i nije parvo samo u jednom slu- 
čaju progoniti krivce i dizati hajku, a drugo isto ta- 
kve   slučajeve   puštati   na   miru   i   ništa   ne   preduzi- 
ma;i. .   .      ... 

Gospodo narodni poslanici! Medu industrijskim 
breduzećima Slovenije Trbovljansko-ugijenokopno 
društvo pogotovo igra najveću ulogu. Pošto intere- 
sovanje za poslovni rad TPD daleko prevazilazi uski 
delokrug deoničara, neće biti suvišno, ako navedemo 
nekoliko podataka o računskom zaključku za god. 
1932    koji je nedavno odobrila glavna spnkstma. 

Po sopstvenom izveštaju društva vidi se, da se 
i lanske godine obim poslova znatno smanjio. Kao 
Uzrok za smanjivanje prodaje uglja godišnji izve- 
gtaj   navodi opšti gospodarski zastoj. Jedmo prodaja 

uglja za domaće gorivo poslednje tri godine po- 
voljno se razvija, te se vodstvo preduzeća nada, da 
će moći ovu prodaju još da proširi. Kao drugu po- 
sledicu gospodarske depresije društvo navodi stalno 
i osetno smanjivanje prodajnih cena. U cilju spreča- 
vanja povećanih produkcionih troškova u vezi sa 
smanjenom produkcijom, društvo je ograničilo rad 
manjih otseka i odeljenja, kako bi se združio rad 
u onim radionicama, gde su dati uslovi za uspešni 
rad, koji pokušava društvo još da poboljša novim 
otkopnim metodama. Uspeh ovih mera je bio taj, što 
se produkcioni troškovi i pored padanja produkcije 
nisu povećali, te su u srazmeri sa godinom 1931 čak 
donekle i pali. Lanjske godine nikakve investicije 
nisu izvršene, a započeli investicioni radovi nastav- 
ljeni su samo u toliko, koliko je to tražila neminov- 
na potreba. 

Gospodo narodni poslanici! Kretanje produk- 
cije uglja, cementa i kreča poslednje godine bilo je 
sledeće: (uga/lj u tonama, cement i kreč u vago- 
nima): 

ugalj cement kreč 
1927 1,628.750 2.119 1.253 
1928 1,574.210 4.123 1.450 
1929 1,957.640 4.368 2.077 
1930 1,414.890 3.926 1.553 
1931 1,245.345 6.350 1.382 
1932 1,010.000 5.053 526 

U srazmeri sa rekordnom godinom 1929, pro- 
dukcija je lanjske godine spala za 947.600 tona ili 
48%; u srazmeri sa godinom 1928 međutim opada- 
nje iznosi samo 564.200 tona ili 36%. Kretanje pro- 
daje željeznicama i privatnim licima poslednje godi- 
ne je sledeče  (u tonama)! 

Željeznicama: privatnim licima 

1929 946.000 776.000 
1930 577.000 615.000 
1931 531.000 546.000 
1932 401.000 467.000 

Od ukupne potrebe željeznica društvo je lanjske 
godine podmirilo samo 25.770 spram 30% u godini 
1931, 31.б^; u godini 1930 i 42% u ranijim godi- 
nama. 

Pošto su kontingenti ostalih rudnika U državi 
povećani, smanjivanje potrebe željeznica ove rudni- 
ke je manje pogodilo, što se u ostalom pokazuje i u 
produkcionoj statistici. Dok se je produkcija uglja u 
rudnicima T.P.D. od godine 1929 smanajila od 
1,958.000 na 1,010.000 tona ili za 48%, u ostalim rud- 
nicima naše države u isto vreme spala je samo od 
3 693.000 na 3,552.000 tona, ili za nešto manje nego 
47o. Kao što je poznato, ove godine je poboljšanje 
postignuto tinie, što je kontingenat društva kod za- 
ledničkih hobavaka željeznicama povećan. 

Gospodo narodni poslanici, produkcija cementa 
bila je srazmerno povoljna. Bila je doduše za 1300 
vagona manja nego godine 1931, ali ipak veća nego 
11 ranijim godinama. Produkcija je kreča međutim 
znatno opala. 

U bilansu za prošlu godinu u srazmeri sa godi- 
nom 1931 nema velikih promena. Poslovni uspeh 
međutim pokazuje u srazmeri sa poslednjim godi- 
nama sledećc promjene (u milijonima dinara): 
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1925 1927 1929 1931 1932 
Bruto-dobit 94.0 104.9 107.7 77.4 53.0 
porezi 37.6 33.7 25.5 21.1 14.6 
otpisi 1.3 18.4 19.6 18.8 16.8 
čista dobit 38.3 38.1 45.5 20.2 4.1 

Zagorje        poročenih 868     748     691      594 
samskih     660     358     236      157 

vseh 1.528   1.106     927      751       539 

Čista dobit lanjske godine znatno se smanjila, L- 
pak poslovni uspeh nije bio onako slab, kako se po- 
javljuje na prvi pogled, jer je bruto dobit uprkos 
smanjenju omogućila znatne otpise i to u visim 16.8 
miliona dinari.«, to jest oko lofo svili investicija. Do 
godine 1927 kada je izvršena valorizacija imovine, 
otpisi su bili neznatni, i porezi su se prilično sma- 
njili te su iznosih samo još 14.6 milijona dinara, 
dok su još pre neku godinu nadmašili duplo ove su- 
me. Povećali su se izdaci za socijalnu skrb. Iznašaju 
12.2 miliona dinara, spram 11.7—11,1 i 11 miliona 
dinara, u toku poslednje tri godine. Upravni troškovi 
međutim smanjili su se na 6,7 miliona dinara spram 
7.2 do 7,2 i 7,5 milijona dinara poslednje tri godine. 

Gospodo narodni poslanici!    U bilansu je mon- 
tanski  posed i posed zemljišta i zgrada unesen sa 
sumom 70,7 milijona    dinara    (godina  1931: 27,5). 
Mašinske i rudarske naprave i vrednost    otkrivanja 
na dnevnim  radovima, koje je izvršeno pre vreme- 
na, sa sumom od 97,3 milijona dinara (92,2). Vred- 
nost cementarne i drugih radionica iznosi 17,9 mili- 
jona dinara (19,9), vrednost zaliha pak 25,5 milijona 
dinara (25). Debitori povećali su se na  163,6 mili- 
jona dinara (1931: 153,5, god. 1930: 159,8). Gotovina 
u blagajni spala je na 2,0 milijona dinara (2,5 do 
2,4). Očigledno su međutim u poziciju debitora une- 
seni i ulozi likvidnih sastava. Preduzeće izgleda nema 
nikakvih bankarskih dugova,    pošto    je već godine 
1929 iščeznula iz računa gubitka i dobiti pozicija za 
bančine kamate i provizije (god. 1928 ona je iznosila 
još samo 0.7 milijona dinara). Na strani pasiva je po- 
red kapitala 200 milijona dinara i rezerva 76,7 mili- 
jona   dinara    (godine  1931: 74,7 god.  1930: 72,7). 
Značajna je još pozicija kreditora 71.5 milijona di- 
nara (70.0 do 79.7). 

Gibanje delavstva v rudnikih T. P. D. 

V rudniku 1.1.1926   1,1,1929 1.1.1933   1.1. 1933 1.V11933. 

Hrastnik      poročenih 562     548     598     536 
samskih     617     556     319      175 

vseh        1.179   1.104     917      711      545 

Kočevje        poročenih 261      180      108       79 
samskih     110      126       24        19 

vseh 371      306      132       98       92 

Laško poročenih 304     358     431      400 
samskih     298     342     338     237 

vseh 

Rajhenburg poročenih 433  297  333  115 
samskih  595  184  97  30 

vseh 1.028     481      430      145      141 

Trbovlje    poročenih 2.355   2.422   2.038   1.991 
samskih     2.743   1.716     791      677 

POROČILO RUDNIKA TRBOVLJE 
Število delavcev v posameznih kategorijah 

(I. do VI.) 

I. II. 111. IV. V. VI. Skupa i 
1893 101 247 56    —    2408 
1832 93 233 55    —    2322 

Pred redukcijo    111 
Po redukciji'      109 

2 — Število delavcev po kategorijah z ozirom na njih 
zaposlitev v akordu in dnevnici 

Pred redukcijo 
v akordu 
v dnevnici 

Po redukciji 
v akordu 
v dnevnici 

1. 

2 
109 

107 

II.      III.     IV. V. VI. Skupaj 

1224 
669 

1176 
656 

64 
36 

55 
37 

183 
65 

183 
51 

6 
50 

5 
50 

1479 
929 

1421 
901 

3 — Število delavcev po višini  zaslužkov  v  zadnji 
plačilni dobi (od 1. do 15. IV.) 

45 de avcev Z zaslužkom od 20 do 25 Din 
85 D »t                и 26 do 30   „ 

136 M M »)                   »t 31 do 35   „ 
570 )t ii                   )» 36 do 40   „ 
464 n ii                   u 41 do 45   .. 
322 n M ii                   »» 46 do 50   „ 
271 M M n                    )» 51 do 55   „ 
190 ti и n                    n 56 do 60   „ 
118 n                    n 61 do 65   „ 
72 M »1 i»                   »» 66 do 70   „ 
58 jj 11                     n 71 do 75   „ 
13 M i) 11               11 76 do 80   „ 
24 »» ti 11              11 81 do 85    „ 
12 >> УУ 11               11 86 do 90   „ 
6 J) 11               11 91 do 95   „ 
0 )) 11                 11 96 do 100   „ 
2 »> И 11               11 loo do 105   „ 

POROČILO  RUDNIKA HRASTNIK 

1 — število delavcev v posameznih kategorijah 

K a t e g o r i j a 
I.       11.      III. IV.    V. VI. Skupaj 

Pred redukcijo     4      551      25 53     28   —      661 
Po redukciji         4     451      21 45     24    —      545 

602      700      769     637      295     2 Število delavcev po kategorijah in njih zaposlitev 
v akordu in dnini 

K a t e g o r i j a 
I.       II.      III.     IV.    V. VI. Skupaj 

vseli 5.098   4.138   2.829   2.668   2.322 

Pred redukcijo 
v akordu 1 398 18 24 15    - 456 
v dnini 3 153 7 29 13   - -      205 

Po redukciji 
v akordu 1 320 12 22 14    - -      369 
v dnini 3 131 9 23 10   - -      176 
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3 — število delavcev po višini zaslužkov 
1 1  delavcev z zaslužkov od 20 do 25 Din. 

2 — Število delavcev, zaposlenih v akordu in dnevnici 

24 
28 

178 
11 1 
98 
57 
69 
45 
1 1 
4 

10 
5 
3 
7 

od 26 do 30 
od 31 do 35 
od 36 do 40 
od 41 do 45 
od 46 do 50 
od 51 do 55 
od 56 do 60 
od 61 do 65 
od 66 do 70 
od 71 do 75 
od 76 do «0 
od 81 do 85 
od 86 do 90 
od 91 do 95 

POROČILO  RUDNIKA  ZAGORJE 
1  —  število delavcev v posameznih kategorijah 

(I—Vf po novem pravilniku za Brat. skladn.) 

Pred redukcijo 
Po redukciji 

Kategorija 
I. II. III. IV. V. VI. Skupaj 
75 546 43 34 8 — 706 
67     394      38     32     8   —     539 

2 šfevilov delavcev po katesorijah z ozirom na njih 
zaposlitev v akordu in dnevnici 

(Kategorije po minimalni  mezdi: I.  Din. 38.—, 
II. Din.   33.25, III. Din. 28.50, IV. Din. 23.75). 

Kategorija 
II.      III.     IV.    V. VI. Skupaj 

Pred redukcijo 
v akordu 
v   dnevnici 

Po redukciji 
v akordu 
v dnevnici 

I. 

365 
253 

245 
213 

28 
13 

27 

23 — — — 416 
16 8 — — 290 

24 _ _ — 296 
12 8 — — 243 

3 Število delavcev po višini zaslužkov v zadnji pla- 
čilni dobi (od 1. do 15. IV,), za katere so zaslužki 

že isplačani 

8 delavcev z zaslužkom od 20 do 25 Din. 
16 
24 

191 
133 
97 
96 
61 
43 
19 
18 

od 26 do 30 
od 31 do 35 
od 36 do 40 
od 41 do 45 
od 46 do 50 
od 51 do 55 
od 56 do 60 
od 61 do 65 
od 66 do 70 
od 71 do 75 

1   — 
POROČILO RUDNIKA LAŠKO 

Število delavcev v posameznih kategorijah 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 

Pred redukcijo 
kategorija 1 

209 
26 
66 
12 

I 

Po redukciji 
I 

197 
23 
61 
12 

I 

P red redukcijo Po re dukciji 
v akordu v dnevn. v akordu vdnevn. 

kopači 149 4 143 5 
kopaški vajenci 8 — 8 — 
tesarji in mizarji i 2 1 2 
strojniki  in kurjači 4 14 4 14 
vozači 42 3 40 3 
delavke mladoletne — 12 — 12 
kovači ključav 3 6 2 8 
razni delavci 1 66 5 48 

Skupno    208        107 203 92 

3 — število delavcev po višini zaslužkov 
(30. IV, 1933) 

45 delavcev z zaslužkom od 23.75 do   30 Din. 
29       „       „ „ od 31.— do   35    „ 
58         , od 36.— do   40    „ 
90       ,  od 41.— do   45   „ 
25       „       ,. „ od 46.— do   50   „ 
29       „       „ „ od 51.— do   60   „ 
11        „       „ „ od 61.— do   70    ,, 
15       „       „ „ od 71.— do   90   „ 
7       „       „ „ od 91.— do 100   „ 

POROČILO   RUDNIKA   RAJHENBURG 
1 — Število delavcev v posameznih kategorijah 

(I—VI) pred in po zadnji redukciji 
K a t e g o r i j i a 

Pre redukcijo 
II. 

277 
92 

III. 
50 
15 

IV. 
63 
21 

V. 
10 
4 

VI. Sa. 
1 409 
I      141 

29. II. 1932 
Po redukciji 
2.) Število delavcev po kategorijah z ozirom na njih 

zaposlitev v akordu in dnevnici pred in po zadnji 
redukciji, 

K a t e g o r i 
I.      II.      III.    IV. 

i a 
V. VI.    Sa. 

Pre redukcijo 
29. II.   1932 
v akordu 
v dnevnicah 
Po redukciji 
v akordu 
v dnevnicah 

160 
117 

50 
42 

27 
23 

9 
(i 

15 
48 

4 
17 

10      1 

1 

203 
206 

64 
77 

3,) Število delavcev po  višini  zaslužkov vpoštevaje 
diference od 5 Din. v plačilnih periodi  od  16, do 

30. IV. 1933 
I  delavec z zaslužkom od  15 do 20 Din. 

Skupno   315 295 

4 delavci 
4 delavci „ 
14 „ 
27 „ 
15 „ 
13 
9 „ 

22 „ 
7 „ 
6 „ 
5 ,i        i 

5 „ 
5 

■4 „ 

141 delavcev 

od 21 do 25 
od 26 do 30 
od 31 do 35 
od 36 do 40 
od 41 do 45 
od 46 do 50 
od 51 do 55 
od 56 do 60 
od 61 do 65 
od 66 do 70 
od 71 do 75 
od 76 do 80 
od 81 do 85 
od 86 do 90 
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POROČILO RUDNIKA KOČEVJE. 
1.) Število delavcev v posameznili kategorijah: 

1. kategorija 
11. 

III. 
IV.a 
IV.b       „ 

Pred redukcija Po redukciji 
30. IV. 1933 1. V. 1933 

70 64 
24 24 

1 1 
4 3 

STORITEV NA OSEBO IN Šil IT 

marc april 
Rudniki 1929 1932 1933 1933 

kg kg kg kg 
Hrastnik-Ojstro 669 899 970 1100 
Kočevje 901 1101 -— 11S0 
Rajhenburg G80 766 900 900 
Trbovlje 736 878 930 925 
Zagorje 800 891 980 1050 
Laško 490 441 620 620 

Stalež:   99 92 

2.) število delavcev po kategorijah z ozirom na njih 
zaposlitev v akordu in dnevnici: 

Pred redukcijo Po redukciji 
v' akor, v dri. skup. v akor. v du. skup. 

1. kategorija        14       56       70       13       51       64 
13       11       24       13       11       24 

11 11 
4 4 3 3 

VREDNOST TONE 

Skupaj:    27 99 26 66 92 

3.) Število delavcev po višini zaslužkov v zadnji 
plačilni perijodi (Ki.—30. IV. 1933). 

4 delavke z zas luži com od 20.— do 25.— 
1  delavec „ »» 26.— do 30.— 

14 delavcev,, 31.— do 35 — 
50       „      „ 36.— do 40.- 
12       „      „ 41.— do 45.- 
3       „      „ И 46.— do 50.- 
5        ,.       .. 'i 51.— do 55.— 

99 delavcev. 

Din. 

PRODUKCIJA IN ŠIHT1 

Rudniki 
Hrastnik 
Ojstro 
Kočevje 
Rajhenburg 
Trbovlje 
Zagorje 
Laško 

Produkcij 
v tonah 

186.900 
113.400 
97.440 

139.200 
1,046.000 

282.200 
92.500 

1929 
šihti 

Produkcija I. 1932 
v tonah        šihti 

279.154 173.500 
91.680 

108.148 
210.024 

1,420.746 
354.219 
190.922 

Skupa: 1.957.640   2,654.893 

29.305 
37.630 

530.600 
169.800 
64.500 

987.335 

144.923 
47.934 
26.599 
49.092 

604.267 
190.516 
146.083 

1,209.414 

PRODAJA LETA 1929 in 1932 

Rudniki Produkcija Vre dnost 
1 1929 ton 1.19 12 ton 1. 1929 Din. 1. 1932 Din. 

1 

Hrastnik-Ojstro 285.631 161.494 54,407.684 26,270.521 

Kočvvl.jc 74.388 20.518 14,200.720 3,339.091 

Rajhenburg 122.351 32.885 23,233.628 5,402.872 
Trbovlje 988.997 ■195.121 185,410:465 78,634.570 
Zagorje 264.912 138.862 50,422.659 22,595.194 
Laško 90.088 60.544 17,151.812 9,7p3.298 

marc april 
Rudniki 1929 1932 1933 1933 

Din; Din. Din. Din. 
i Irastnik-Ojstro 190 163 155 150 
Kočevje 190 163 — 150 
Rajhenburg 190 163 155 150 
Trbovlje 190 163 155 140 
Zagorje 190 163 155 150 
Laško 190 169 155 150 

Skupaj:    1,826.267     909.424   344,826.964    145,945.629 

Gospodo  narodni  poslanici!  Ovako  je  stanje   T. 
P. D.,  ali očajdn je  položaj  naših  rudara.     Radnici 
gladuju, deca propadaju, umiru, radnici primaju me- 
sečno samo 400 dinara, nekoji još manje, a  ima  ih 
koji ne primaju ništa, a ako imaju dugovanja u rud- 
ničkim  konsumima. Rudni su moderni  robovi.  Rad- 
nici, Slovenci, Direktori: tudinci. 1 to u Trbovljania, 
Loskot, u Zagorju Biskupskv, u  Hrastniku  Drolc,  u 
Hudi jami Kiotz. U bivšoj Austriji oni su bili Nemci, 
sada u Jugoslaviji su Jugosloveni, a kandiduju na  je- 
dino spasonosnoj državnoj listi. Oni su napustili zbor 
koji je sazvat od direktora stranaca. Dr. RoS na služ,- 
benoj konferenciji u prisustvu sreskog načelnika,  ru- 
radskog  načelnika g. Strgani    izjavio    predamnonv. 
»Onaj koji je član Sokola i JNS, taj ima kod Т.Р.П 
pravo do hleba i posla, a ko nije, onda neka oseća 
što  znači    bili  anacionalan  i  antidržavan.«    Ja  pro- 
testujem protivu ovakve jedne izjave dr. Rosa. Tra- 
žim da se nabavke uglja kod željeznica izvrše  pra- 
vovremeno  i  da  Kraljevska  vlada  vodi  brigu  da   se 
izvrši asahadja Bratinskih blagajna i da se besposle- 
ni radnici zaposle] 

Iz napred pbmenutih razloga tražim demisiju 
g.g, dr. Kramera, dr. llnnžeka, g. Demetrovića, pošto 
zbog njih ne dolazi do sporazuma i mira u državi. 

Molim g Pretscdnika Skupštine, da se afera 
Husejina Kadića raščisti, i da se svi krivci kazne i R,, 
je kriv neka se obesi. Da se reši pitanje Šerifa Дг 
nautovića. A imam još jednu stvar g. Ministre! 

Vi ste prošle godine doneli nepravedan zakon 
o agrarnoj reformi. Uneli ste i 1932 god. u Finansij. 
ski zakon rešenje Ministarskog saveta Pov. br. 5757. 
Ministarstvo poljoprivrede Pov. br. 5757 VI a, 1G 
februara 1932; lir. 5920 VI a, 16 februara 1932; br. 
7308 VI a, 16 februara 1932; br. 6173 VI a, 16 febaru- 
ara 1932; br. 2413 Via, 16 februara 1932. 

\, gospodo, poslanici nisu znali sadržinu ovih 
lešenja, ipak su glasali za njih, pa su se time ogre- 
šili protivu svoje savesti. Vi ste uneli ove godine 
i jedno rešenje Ministarskog saveta Ministarstva po- 
ljoprivrede u amandmane Finansijskog zakona 
koje je rešenje protivuzakonito, a niste naveli sadr- 
žaj  tog rešenja,  naime da se  radi  o ekspropriaciji 
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biskupskog imanja u gornjem gradu koje do 25 de- 
cembra  1933 godine nije eksproprisano. 

Kakav je to rad, kada poslanici vladine većine 
glasuju ne znajući гл sadržaj dotično,!': rošenja. Ja 
protestvujem protivu ovakovog zakonodavstva. Ovo 
kažem ja kao sveštenik te opominjem sve poslanike- 
katolike da ne glasaju za ekspropriaciju i mandman. 
Moja sveštenička dužnost je, da biagosiljam, da ši- 
rim ljubav i mir te se borim za pravdu, a proklinjem 
svakoga, ko glasa za ekspropriaciju, koja je zločin 
nad slovenačkim narodom i kulturom. Svako ko gla- 
sa za ekspopriaciju neka bude proklet na veke, 
proklet neka bude ko uzima crkvi imanje. To sam 
imao da kažem kod Ministarstva šuma i rudnika. 
(Nlitn Dimitrijevič: To su srednjevekovne metode, 
nemoj  proklinjati! Pljeskanje na levici). 

Потлретседник др. Коста Поповпћ: Има реч 
г  Тихомир Шарковић. 

Тихомнр UlapKOBnIi: Гооподо! Пред нама je 
буџет Мштстарстпа шума и рудкика. Преглелавши 
iaj буист сравиио сам га са шумарством, народнпм 
/кивотом u народним потребама, размишљао o то- 
ме, распптипао се o опоме што мп je било иејасио, 
пасам дошао до једиога жалосиога закллчка. Taj 
закл>учак je, да je тумарстно, да je шумска привре- 
да пасторче, да му се ne поклап.а никаква пажи.а, 
да je занемареио u да je то једна осиоппа и велика 
грешка uame државне припредпе политпке. Каже се, 
да je буџет огледало у коме се огледа живот једае 
установе, њен рад, њене тежп.е, њен успех, дакле 
она сама. Кад загледамо у ono огледало шумарства, 
коje нам je eno опде подпето, видећемо једпу ue.iv 
привреду тако слабу, тако занемарену, да je чудо 
како jo'in можс ;ia живп и да «оси име шумске при- 
вреде. Осећајући да за добро или зло стање наше 
привреде уопште, na дакле и шумске привреде, ле- 
жи велики део одговориостп на овоме дому, na и 
на мени као једиом његовом члаиу, осетио сам се 
no6yl)Cii да овом вриликом опширније говори.м o 
шумарс-гиу да изнесем, колико сам сам могао запа- 
зити шта je шумарство, која je његова важност, 
Koje'cv му потребе, да бн на основу тога изнео за- 
кл^утке и предлоге na добро слме one привреде, a 
ппеко ње и народа. Сврха ми je, упирући прстом 
на оио IHTO ne ваља, али и na ono што je добро, да 
набацим питање шумарства, јер налазим, да je ono 
веоола актуелно. 

Pauviia се, да v namoj држави пма, без оозира 
иа својину, око 10;491.98Г) хектара шумског землт- 
шта, т. ј. онога земљишта које je no својпм осо- 
бинама "cnocouuo једино за одгој шуме, дакле 
за шумску привреду. A то je нешто пспод по- 
ловипе name државе (42.2^). Beh сама та, за 
iranie прилике огромпа површина, повори сама 
собом колики je значај шумарства. Од ове no- 
вршине око 2,772.000 хектара je голст, којп тек тре- 
ба пошумити, привестп привреди na добро парода. 
Ужа/снуо сам се пред овим бројем када сам у својој 
радозналости nmao до краја и сазнао шта ona зпачп 
тј. K;IK:IH рад, колико поваца n какве све проблеме 
претставља. Узимајући да пошумљавање једпога 
хектара стајс само хил>аду динара, излази, да je за 
цео посао потребно 3 милијарде динара a то je и 
сувише скромно узето. Стеарни трошкови Г)и1'1е 2' 
3 4 na и пет пута више. Раћунајући само no 100 
надница на један хектар, излази, да je потребпо 
300 милиоиа надница. Дакле 1 државни и народни 
рад  огромних размсра за које je потребпо   доста 

времена. 
Може ли се одмах ставити питање; зашто трс- 

треба пошумљавати? O томе би се могло много го- 
ворити, за што бн требало и доста времена. Ja ћу 
одговорити у најкраћим потезима. Прво пошумља- 
вањем се прпводе култури и искоришћавају земљи- 
шта, која се ne могу na други начин искорпстптп, 
или бар ne тако добро као путем шуме. Лруго, по- 
шумл>ава1ње зпачп једно пагомплавап.е капптала, 
којп претстанл.а дрвна маса шуме. To je другпм ре- 
чима штедња и обогаћаоање народа Tpche, ми nn- 
смо тако богатп дрвима, како се обично мисли. На- 
ine шуме нако велпке no поврппшп ппсу опаке no 
каквоћп, како бп то ппаче могло n требало да буде. 
Ha n распоред шума mije као што треба, јер имамо 
делова јако шумовптпх, као и делова готово без 
шуме. Када би био савршен саобраћај свуда у »a- 
moj землт, онда бп постојека дрвна маса прира- 
штаја иогла да се сва конзумира у земл^у. Друпим 
речпма бнолико колико шуме за годину дана при- 
расту, колпко нам пове дрвпе масе даду, толпко бп 
ое обзиром na број станооика могло и потрошптп 
npn данашњој нерациоиалној norpomihn. Л станов- 
imimBo he се увећавати. Зато поред поправке посто- 
јећих шума, треба стварати и резерве за будућност 
јер Mu смо n извозничка земља To су разлози за 
noiiiVM.i аиап.е у пајкрупппјпм цртама пзпети. Но 
пошумљавање може пграти велику улогу и у тако 
званим јавним радовима у паспвиим крајевима, јер 
5и   •■ тпме дала могућност за зараду. 

OKO 2 милиоиа хектара од pannje споменуте no- 
вршине niVMCKora землуишта и шумз no своме 
облику je шпкара тј. cimin, закржљала, унакажена 
шума, која због тога не може mi из далека да да 
one Kopneni коју бп та поврпшпа требала да да na- 
родној привреди. Због тога ове шуме треба nonpa- 
nimi, превестп у једпо мпого боље и корисније ста- 
n.с. И то je један огроман посао и задатак, који лс- 
жи na шу.марству, али којп се такође ne иоже изво- 
дити без средстава. 

Тек око 5 мплпопа хектара je висока, бпл.а шу- 
иа пз које се сада у главном подмирују потребе na- 
родне у огревном и грађевном дрвету, a извози се 
ii у иностраиство. Тим делом шуме треба да се газ- 
;ivje niTO pannona.'iniije, да бп се што бол.е иско- 
рисгиле т. ј. ла би се од n,nx трајно добијало што 
mune користи. To оада im je случај, као nrro ћемо 
лал.е впдетп, јер je uame шумарство највећим де- 
лом екстепзнвпо, чак врло екстепзпнпо. 

Вероватпо je пало у очи, да сам, паводећп 
предње податке, стално употребл>авао речеиицу 
»око«. Ово зато mro на велпку жалостМшшстар- 
ство шума и рудппка, Одслеп.е за шумарство npe- 
ко свога Отсека за статвстшку nnje успело im за 
сиих петпаест годппа да скупп и среди тачппје по- 
датке. A то бп требало да буде први корак, npnn 
потез у сваком pa,av. Вал.да се мора зпатп предмет 
самога рада! Овај отоек дакле mije радио какр 
треб, што се закл>учује пз овога неуспеха. To опет 
доказује, да im сама организација рада у Оделерву 
за шумарство mije ппкада била добра, iimn je сада. 

He само због овпх бројсва, него je шумска прп- 
вреда важна neh no enojoj битности. Само су трп 
основне привреде: пол^опривреда, шумарство и ру- 
дарство. Ili њима почива ciu' остало. Вез обзпра 
na велпчипу шума ово je већ ДОВОЛ>а!Н разлог, да 
се o niVMCKOj прпвреди мора попестп пајозбпллшје 
рачуна. Huje све једно да ли Ие шу.маргтво датп 
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народној привредч оволнко добара или два и пс- 
колнко пута више. Пол>оприврсли сс поклања, и 
оправдаиго, доста пажње. Такође и рударству, и 
жо излази из прслп.пх бројева да je иаша земља 
прсвасходио шумска. To опраплава и постојап.е 
Мтгистарсгва шума и руднпка. И када се образо- 
вало Миистарство шума и рудника, онла треба uhu 
до краја ii дати могућиости да ради. MciivniM ово 
се ие можс 'назвати рад Министапства, бар ne ка- 
кав рад дубл>ега зпачеи.а, jeo то Министарство пе- 
м-Т/ нн ооновних ства-пи урс1)еинх. Kao доказ нека 
послужн то, да то Миннстарство mije стигло ini 
да ipenm joni VPCK најосппвпије гтитање, својиие 
шума, затим ла урели своје шуме, да нх премери 
и рргачизује Рад и газловаи.е тако, како бн то нај- 
бол>е било. Л како може јслпо такво Мшгистар- 
стро да врши надзор над газдоваи>ем других влас- 
ника шума и да гтовољмо утиче на то газдовање, 
када ни оио само imje своје газдовање урелнло. 
Ho o томе ће још бити говпра. 

Далеко би ме олвело да говопнм какве свс ко- 
пистн имамо од шуме. Онс су материјаше и нема- 
терчјалне ппипте. Само hv кратко павести, да од 
mvMa добијамо дпво. nonamv. жирење, смолу. лис- 
ник; затим uiVMe поволлто утичу на здпжвље. ле- 
поту земл>с. штите од ветрова и т. д. Обзиром на 
културно стаи.е iianrera иарпла и^сгов ппивпедии 
живот. нарочнто сточарство je v тесио! nesir га 
iiiVMOM itn много места. Из свога овога излази 
огромиа важност и значај шуске ппивпсдс. na ла- 
кле и и.еипга правмлнога уређења и рада. И оплп 
ie за чудо како се једна таква привреда може ова- 
ко тешко да занемарује како сс то види и у овоме 
буиету. 

Hama шумска привреда je екстеизивпа. To зиа- 
чи да се са н.оме ne газлујс онпко како бп се до- 
било што вше користн од ч.е, користећи се свмм 
тековинама науке и праиосе na пол>у шумарства. 
Сем пзузетака у Словепијп у овом погледу се не 
разликују иедржавпе од дпжавпих шума. Ипак у 
namoj земл^и ппсу свп крајевп у том поглелу истн. 
Отпрплике на северозапал од лииије Капловаи— 
Бања Лука—Capaiep.o—Бпјело Пол>е, Вапдапска ба- 
повпна n псточпа Србија. локле na соверозапад од 
те линнје ппплпке cv пешто cpeheiniie n бол.е се 
ради. Ha ivr II југопсток ie inm шпроко пол>е рала. 
na се том делу првепсгвепо мора И поклонптп 
пажња. 

Да ле ie једна ппивпе.да интензивна или ек- 
степзивпа. види се најбоље из чистпга ппихода ко- 
in ,iaie no јединици повтпппе м. у оптте. Про- 
сечни чист приход пз наших ложавних шума ie 
11 динаоа no једном хектапу. a у ппошлој годичи 
чпк испод 1,— дпиапа. a то ie пепбпчио мало. To 
he се бол^е пазуметп. кала капоменем, ла v Гло- 
Hemiin. гле cv ппплике шумског газдоваља itaiyne- 
Нени.је, без обзира ла ли cv дпжавне или пштатпе, 
Tai чист пппхол пзпоси OKO 100.— динапа од јед- 
нога хектапа. Али зато се v Словепжч сече no јед- 
моме хектапу тпи пупа кубч? метапа лова, a у 
rn6iiin млњс от 1елпога. у Poomi ienBa један. n V 
Хпвптско1 два. Пакле иптензмвни!« оал омогућа- 
Bi ла се от шуме лоб1пе вчте пппхода. ^е лово- 
лећч у опасногх. плзуме се. cainv UIVMV. Интензи- 
вчрпч.с 1едне ппчвпеле, na дакле и шумске. поотч- 
же гс ппимечом бољих шчппа оала n MO-iemininv 
соедставп To тм« И5»искује ч више ноичаних сп^ц- 
става. Изчскчме дакле новчана ерелства за повсћа- 
њем 6poia особл.а n ствапап>ем техкччкчх спел- 
става за рад, дакле повећањем инвестиција. Док 

то не буде, «е може се o каквом папретку у шум- 
ској привредп пи говорптч. Без сретстава и радне 
спаге нема ни успеха. И докле год се овако буџе- 
тпра, ne можсмо im ићн у папред na овоме пол-.у 
рада. 

Mn немамо, обзиром па name потребе ни из да- 
лека потребап број шумарског особља. To he' се 
пајбол.е видета када пзврптм пзвета упооећен>а 
Тако у Пољској пма државпчх шума 2.498.854.92 
хектара. Са тим цгумама газдују десет дирекиија са 
преко 420 шумскчх управа, a особља пма 5246 чи- 
новника, 5014 службеиика и 1203 хонорарних служ- 
бенпка. свега 11.463. 

У Чехословачкој има 900.000 хектара државшгх 
шума с којима газдују 13 лпрскцчја шума, са пре- 
ко 130 шумских управа, 1450 чиновника и 2890 лу- 
гара Ссвега 4340"). 

У CaKcoimiii (једној од некадашњих савез- 
пчх држава Немачке) jom у 1910 годипи најмања 
лшнкшпа шума чмала ie 14.197 хектара, a "кај. 
већа 23.1823 хектара. iA толјике су наше шумсзсе 
управе n то one средње. Најмап.а шумска управп 
je тамо од 701 хскталх дакле чссто мања и знаинп 
манхе, вего нашп лугаиски реЈоии. Али зато у Сак- 
comrfii, једпо! од (наЈинтензивиијих шумско-при- 
вредних земал.а, са јелшога хсктара се сече пот 
кубпих метара лпва, a ччстп je ппчход од једнога 
хектлоа био 53 60 марака. 

Код nac пак ?а све шуме уапгате бунет ппед. 
Biiha ■neiiiTo иоиад 300 службе«ика и чимо^ника 

Кпд нас за гтжавне шуме са укупном поип. 
шином од 4,193.486 хектлпа од чега ie 3.213.Rea 
хектапа пол IIIVMOM a 979.993 хектапа ic без шу. 
Me. чма 10 липокшпа, са 105 шумских vnnnnn, л 
гтоучпог огобл.а толчко маЈЧО ла пп ioTnnrn ло- 
лази 13P.P1 NOKTPD a m јелиу уппаву попс-ечно 
25.415 хектаоа. Мећутим. има уппава чи1а по- 
PlpimiHin тума далеко npeMainyie ову nmbnv. Зп 
падзор пад педржавпчм тумама за 338 спезопа. 
колико их имамо v нашој државч, пп овомс 
гередлбгу буиета треба да има свега 93 среска 
mvvtnncKa рефереита. тто зн*чи ла na ""лппга 
референта просечио долази 100 000 хектаоа mv- 
ме зп надз'оо, делимичио и за упрану. Орч cm, 
бројеви говоре нам. да и по^оед пајвећег ппжпт- 
ровап.а шумапског особља ne може бити уопеха 
n чапрсгка, јер ie фчзччка пемогућпост да л>улч 
овршавају и садашље пословс. a камп ли да их 
ioni интензивирају, Дакле овај буџет ne стваоа тги- 
какве услове за р;ад. jiep просто ne дају могућпости 
ла се прибаве потребтт сгручњаци. 

Но шчје са.мп то. Jom сл једне гтране н*>м се 
ceo персопално пита№е буџета указује као очајчо. 
Наиме буџет ne даје Мргућиосш mi да се o сада- 
ihc особл.с згодпом оргаичзашппм и олабчрап.ом 
послова чп<орпстп аиако. како бп то бчло majno- 
воллије за саму стпар. За лччпе издатке предпи- 
ђен je расход од 48.219.922 лчшра. a иелокупач 
расход за држарне туме ie 57,669.366 дппара. To 
зиачи, да нетто преко 80^ 'отпада na личне расхо • 
де, a onaj остаггак псттод 20^' »ia остале маторч- 
јалпе потребе струке n прчвредс. Ме1)\-тим иску- 
ство пам павори, да 'едап добар буџет тпеба на 
личне расходе да даје само 20^, док 80% треба 
да иде на матерпјалпе потребе, дакле саспим су- 
протпо ошоме, што je у овоме предлогу буџета. 
Због тога мп оиај буџет, одпосно шумска прчвре- 
да са њиме личп на пчрампду, која треба да стој,; 
na своме врху. a не na својој основп. Разуме се да 
je то шемогуће, na дакле ни шумска прпвреда ne 
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може испуњавати свој задатак. Како се према оно- 
ме unio сам напред рекао бр-ој особља не може 
вишс смањивати, ако се хоће да постоји ма каква 
заштита игума, онда се мора тај несклад поправити 
увећаваи>ем матернјалннх издатака. У правој сраз- 
мерм буџет за држапие шуме требао би да буде 
ne 57.669.366 дииара, iH.ero око 250 милиша. И то 
само при садањем CTaiby особља a ca шеговнм no- 
BchacaibeM мора се u та сума повећавати. 

' Значај  шумарскот  особља врло често  се не 
пени   као што треба и ке само у нестручнмм мру- 
говима, него често и у стручним. Доказ je за то и 
чшвеиица, да само Митнстарсгво шума н рудника 
jouj није извело оргаинзацнју своје службе и стру- 
ке, '^нако како то изискују потребе те прИвреде ч 
самога   народа.   Наиме rorje  извело  органнзацију 
тако. да се ово особл^ искористи 'најбоље како би 
и>еговом значају одговарало.   Шумар   инјс    само 
оиај   који  иск1ор.ишћава шуме или je представник 
чласти у односу према народу. Он je, бар би тако 
требало да буде, социјални радник, зидар шумар- 
скога   живота уопште, a нарочито у ономе крају 
наше државе, који je у томе погледу заостао И ко- 
ји сам шпред поменуо. Ако пак шумарско особље 

"није    способно   за тај задатак, у шта ja верујем, 
оида  га треба васпитати н оспособити. Да би шу- 
мар   био  социјални  радник, дакле ocehao се  као 
један  део, једна једниша овота иарода, због тога 
био у могућносги да oceha све потребе народа, да 
нх правилно процењује и да се стара да поверена 
му  шумска привреда може одговараФИ потребама, 
он  се  мора васпнтат« за то још у школи, али и у 
самој    служби.   Газдовањс са државшш   шумама 
треба да служи као ттример свима осталима. И док 
шумарске школе имају да се старају за стручно об- 
разовање будућих  шумарских службеника, дотле 
Маснистаротво шума и рудника треба газдовањем 
са  државиим шумама да повољно утиче и на сву 
осталу   шумску привреду. Међутим Министарство 
11Јума''И рудника стоји ту врло слабо. Због тога о«о 
мора   да  преуреди  своје  газдова1ве  са државним 
шумама   према   савреманмм   схватањима   науке и 
праксе.  To значи, да се мора нзвршитн реоргаети- 
зација у Министарсгву шума и рудлнка н у чнсго 
адми':гИ'Стративном погледу на једној страни, и v 
самоме-    газдовању na другој    страни. У првоме 
правцу потребно je потпуно оделита газдовање са 
државиим шумама од службе надзора државе над 
недржавним шумама. У првоме случају држава 'се 
појаељује као сопственик шуме, те je обавезнаДа 
еа гим шумама газдује како треба. Ово већ и ради 
свога утледа, као и утицајп ma остале coпcтвeни'v!., 

mv.vie.   У другоме првцу држава се појавл>ује као 
власт   општега  злачаја и  ради  општег  интереса. 
МспрЈавгичио je да терет тога полигичкога шумар- 
сттза,  K'ojc се налази код банскпх управа и среских 
начелстаиа, носи држава као таква одшјшо држа- 
ва  као   сопствекик шума. Тако се .ne може никада 
тачио   знати ефекат и успех газдовања са држав- 
ним   шуама. Дакле тај расход политичког шумаг- 
ства треба да сноси општа управа, a тикако Мини- 
старство шума и рудника, односно сама држаппа 
шума. To je једио основио начело, на ксгае би има- 
ла да će изврши реорганизација струке. Због тога 
самог газдовања шумама трпи, јер има расход, који 
će  ничим не компензнра, док би иначе тај расход 
у   прЈшреди могао доћн  још  као увећан у виду 
прихода. 

Међутим н сама структура газдовања са др- 
жавним   игумама мора :нз основа да се мења. Не  . 

може се иикако сматр)ати као добрим оно газдо- 
Bauie, које држава сада изводи у својнм државним 
предузећима, као што je „Шипад", na најзад и 
Криваја и мапослетку рад у снима државним шу- 
мама 'парочито у Босни. Г'аздован»е у Шппаду je 
испод сваке критнке, јер се не можс пикако сма- 
трати као угледним шго газдован»е, при коме то 
предузеће, чнсто државло, губи за прошле две 
године 20,000.000 динара. A прн'томе пла11а лук- 
сузпнм плаћама своје особл^е. У потврду овога 
навешћу само да Г. Улмаискн генерл директор 
Шипада има плату 40 до 50.000 динара месечпо. 
Загим упрашшк шумарских радопа у овоме пре- 
дузећу, који je узгред буди рсчетго са средњо- 
школском спремом, има око 12 до 15.000 дишра 
месечиго. Колико je то навешћу да касациони су- 
дија 'или редовии професор (Универзитета има 
5500 динара месемно. Не видим потребу ни правда- 
ii>e чнпјОшци, да у овоме npe.ivaeliv лржава мора 
да има водеће чимовнике са уговором и плапом од 
скклро пола милиона годишпзе, нарочито не у да- 
нћшше доба кризе, npn штедњи na све стране ;i 
при раду предузећа са губитком. Не видим оправ- 
дан разлог зашто лржава, однооно Мипистарство 
шума и рудшика и овде не пошал.е на рад с»оје 
државне чииовиике, чији je рад знатпо ЈефтинНЈИ, 
a ne може се претпоставтп да he битп иеуспешан, 
свакако ne онако као што je сада. Бар би се стара- 
ли људи да me буде дефицита. Жалим што време 
ne дозвољава да ое питањем Шипада мало опшир- 
није позабавнм. Ипак стављам на душу и срце сво- 
јим колегама из Боспе, да o овом питаљу говоре. 

Па и код самога искоришћавања шума ради 
добијапЈа трнхода, што je Један од главпих цим.'- 
ва сваке привреде, али овде ne и јсдипи. Оделење 
за шумарство ine показује нарочити успех. Главнп 
рад оделење за шумарство ггоследњих годииа био 
je ncKopnuihaBaibc шума, разу.ме се врло често ma 
нерационалној оспови. Међутим прнходп овог оде- 
љења зпатпо су пали, те у буџетској годинн 1932/33 
стварап чпст прпход Одељења за шумарство био je 
исшто вишс преко 2 милиота. Подбациван.е je 
огромпо, као што се TO видииз овога прегледа: 

Ефекат господарења 
■■     ■        Буџетом предвићетл!    Остварени 

Годииа      ' ч'исги приход     чисти прихпд 
■    ■1928/29 -86 348.207 52,953.160' 

.-•.•   ••■1929/30 ■       ■47;277.S54'•        94,302.990 
•••••••; 1930/31   ■       fi5.929'.3S3  ■    '~45,452.259" 

1931/32-   .     75.025.013 5.538,880 
1932/33 77.204.552 2 308.062 

Heocnopno' ла кпд овпга смањења прихпда 
велику употу игра и ова bniuta светска криза. 
Нпак овако' nar.ni паа прихода не иоже TI се 
огласи само коизои. Об^шњење лежи у оћаво^ 
оксплоатацип:!!)! политици Одел>ења за шУмарство 
која сеогледа у Закоиг з помоћ« шумгкој и«дУ: 
стрији у ЛОба крм '■• Ш bnopHM ча je тој mi'iv- 
стрпјн требало noMoIiii, аЛи не no OBV nenv т. j. 
no цеггу ла лпжана сала потражује од те пплустпије 
око 70,000.000 линапа. По лугорочпим уговооима, 
кош cv у рукама стррашг капитала ових 70.000 000 
динара "лужппх, jecv од шумске таксе. To дуго- 
Baibe пије у noriiviiocrn обсзбеђвнб. И док je i' 
(linj крпзп цво тарод имао да чипи n подпосн 
жртве, ona ипдустрија je стварно прпмнла зајам 
од државе no минималној каматаој стопи. Такав 
однос према овој ипдустрији мора свакако да се 
измени и стави на једну много здравију оспову, 
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на којој he и та индустрија моћн да живи, a и држа- много.  Затим  ирелимшгарану н дозначену   дрв-iv 
ва да има приход од својих шума. масу, ако je фнрма не посече na време no уговору, 

Доношењем закоиа o заштити Домаће дрвсие мора ипак да плати no обрачупу, a дрвна маса по- 
иидустрије хтело се да се она ошажи u да после 'нова прелази у државну својину. Код многих фир- 
као таква преузме nocao од сграпог капитала. Пре- мп TO се не обрачунава што je штетпо no аржаау 
ма страпом капиталу шије се пак хтело поступити и противно уговору. Има још таквпх прнмера, алн 
нелојално, већ се хтело да се утовори стриктно пз- мнслим даје (И ово довол>но, да се види ово иесре- 
вршгјвају. Али од 1929 године на овамо рађено je Ј)вно стање, које влада у експлоатацији Министар- 
сасвим  обрпуо.  Домаћој индустрији  н  поред за- ства шума и руДОИКа 
»оиа 'iinje се излазило на сусрет, a страном капи- 
галу чиње|не су све могуће олакшице, na чак се ro- 
вори да има утицаја на постављање виших функ- 
цнонсра v Мииистарству шума. 

Шумарстно сгојн пред всликим задаггцима, a 
'пајглавннји су ови: 

1 — Увећаваи>е државпог капитала т. ј. сног 
капнтала, кмји преставлЈају шуме са својом  дрв- 

Овај нездран однос види се врло дооро у Бо- иом маоом и то путсм пошумљавап^а голих повр- 
санској шуиској индустрији. Ta пндустрија дугује шина и путем усавршавања облика и каквоће pjja- 
својим повериоцнма око 800,000.000 динара. Амор- вих делова нашех шума; 
тизацпоиа тангента за отплату овога дуга и кама- 2 — коначпо решаваље питаи.а својише  јзт 
та у року од 10 годииа изшоси 185 динара no јед- неограничеинх државн-их шума у Србнјп ц Јужној 
noM кубиом метру резаног материјала, a код сма- 'Србији; 
ii.en.a етата na пола 370 динара, јер je и дрвма маса 3 — уре1)Иван.е држнних шума, које још  нај- 
смањена иа паловпну na je за то два пута више веКим делом пису тачио премерене и уређсие и на- 
noBchana. Кад се узме у обзир да су иеке фирме стојавање  да   се   то  'исто   уради   са   недржавним 
мање, a неке више задужене, а&ттл ценс реза'Чог шума.ма; 
матсрнјала na пи.ишама, онда je jacno, да известач 
број фирми нема уопште услова за даљи опстанак. 
јер се н€ мрже дугова ослободнти. И у место ла 
држава настане, да се што изврииг оздравл.е11>е 
дрвие индустрије ослобоНењем од ових трулих 
фпрми сада када jte то у времену кризе могуће, б';з 
већих потерса, ona продужава то стање доноше- 
њем закона o олакшицм дрвној индустрији радп 

4 — да уредп сувате н планинске пашњаке и 
иптензивира тај део газдоваи.а; 

5 — да уреди однос сточарства према шумској 
привреди онако, како he то бити корисно no oGe 
rpaiie народне привреде; 

6 — да илтензивира пскориш^авање државмих 
шума и тиме повећа државне приходе и 

7 — да обучн иарод правилном и рацпопалном 
Кризе. Ha тај начин дошло je и ло омога дугова1ћа     газдова11>у са шумама, како би1 и недржавпц  део 
папрсд cnoMcnvTor, a ове ^ездраве фирме добн- 
ја.гу да још нешто користе од државе непла^ањом 
таксе, од раденика пеплаћањем зарада, a најзаа и 
од самих повсрилаца. 

Раиијих година била je због разних афера v 
овоме Миннстарству доста загушљива атмосферл. 
Аикетна комисија Мародне скупштпие установила 

шума могао да нспуни onaj задатак који му став- 
љ народна привреда. 

OBU задаци се састоје из многих других  ма- 
њих задатака, које није потребно овде да напоми 
њем, јер спадају у делатвдост једнога стручшака. 

Износећи ове задатке, ja предочавам да се aeh 
из њих јасмо вндн да данашње стање рада Оде- 

је страшпе ствари. Било je и суНење иа Лржавном    Л:ења за шумарство, његова орга;низаип,1а, срествг 
савету впсоким чиновтпшма овога Мтшстарста. 
Али нису сви осуНени, тта ja питам сада зашто нпсу 
спи одговорнтг чиновници оптужени и зашто mije 
тражена иакнада штете коју cv тн чиновницн при- 
чинили. У 1929—1930 години требало je на основ" 
затоиског овлашћења ■изврпшти р«визију угово,)а 
у корист лржаве. Али то je врло рђаво voaheno, 
за што je красан прнмер фирме Кпиваја. Даље .е 
и ревидованнм уговорима предвиђсно да се сва- 
ких пет годиша вршп ревнзија шумске таксе и ако 
се то пе nocTTirne споразумно. да то изврши Па- 
ритстпа  обраничка комисија.  Како   се то мзвело 

ко.|има располаже за рад, ни из далека нс одгова- 
рају потребама и изложеним задатцима, a то до- 
води до природпога закључка, да je потребна јед- 
на темељна реорганизација службе у техничтсом :i 
персопалном погледу. To je уједно и доказ, да ми 
у шумарству још доста ниско стојима и да ннсмо 
много одмакли од почетка. 

У погледу првога задатка, дакле у ттогледу 
попуњавања голети и поправљања стања шуме 
веома се мало урадило. He мислим да се и MOTV 
видети велики радови na пошумљаваРБУ, јер je то 
као што смо папред виделн nocao вслпких размера 

na штету лпжаве, види се пајбол.е из случаја сз и огпомних средстава. Али ипак се могло за ови\ 
пропеспм Кривајине жолЈезнипе. петнаест година прикупити неки подаци и  пзра- 

К^кав je дух владао, вилп се пз тога што су дити план рада за целу државу. Јер тек jacno je, 
прво ревизијом уговора оштећепи државпп ипте- да се оваки радови не могу предузимати онако на 
реси, a нттак се такви уговори извршавају na jotu сумце и без једнога   добро   проучепога и добро 
Behv niTCTv државе. Тако имамо прпмер да je код скројеиога плапа. Taj плап би бно оонова за iuyv- 
једне фирме констатовашо огромпа бесправша сеча ску политику у томе правцу. Tora ме1)утим немамо 
од 12.000 дрвета у току ОД две годинс. Фпрма je НИ из далека. За рад у овоме правцу буџет пред- 
ппак ослобоНена сваке одговос^ости, a ЧИНОТНСГК unija 341.125 динара. To je и сувише мало, јер пре- 
ко?и je то открио, кажњен je (фиома Нашичка— ма року од педесет   годнна no чл. 93 Закона o шу- 
Завидсгвић,   Мишистри   Корошец,   Сернеп).   Затим мама у коме треба извртити пошумл>ава1ве свнх 
код миогнх фпрми ne предају се n me обрпчунавз голина,   требало   бн   годпшње   пошумљвати   око 
сва дпвна  маса, иако би no угоппру требало да 10.000 хектара, a за ово je потребпо годншње око 

' буде (na пр. дрва 7 см. дебљиие). He добивене cvne 40,000.000 динара. Но Ппак с овим првцем требало 
за ово неизгледају велике, алн када се то понавЛЈа бар да се изврше припреме радова, за израду пла- 
рише годнна и к;)д више фирмц, онда то изчосц на и организацију рада. 
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Једаи осношш задатак ii разуме ce најкрупннјн 
je  онај, који cau mauco као други, то je ислеђење 
пштања својине. Ово je једно Оолно пшање, јер ce 
шуме отраничавају већ 40 година. И тај посао још 
iiii je  завршан, што je знак, да ce никад mije имало 
једног   одређеног плаша и једне одре^ене шумске 
политике. Ипак у послед11,е време иочело ce у ово- 
ме правцу озбиљннје радити, na je посао приличио 
ариведан Kj)ajy радом у прошлој годшш. Са одго- 
варајућим   сретствима,   могао би  ce тај nocao у 
главиим  потезпма снршити у овој годипи. Mel;y- 
гим   буиегом je  no  партнји 30 иредви^епо свега 
200.000 данара, дакле толико са колнко ce ne може 
образоиати ни једаи Суд за отрашчавање. Ирема то 
мс ове године ne би могао овај најоснрвнији nocao 
да  ce  сирши. У томе ja впдим pijanu мшк нзраде 
буџета,    јер   ce   mije   код   одре1;11ваша   средстава 
иошло  од раздвајања послова з обзироом на њи- 
хову хитност и важност. To ce тнм upe морало у- 
чишгги,   када су средства ограпичепа, као што jie 
овде   случај.  Колико  сам  обавештеп,  чињвни  су 
покушаји, да ce средства прибаве пз Фопда за no- 
шумљ.авање пз кога je трсбало одрсдитп 1,500.000 
дииара за ову сврху. Ме1;ушм Господпп Мпнпсгар 
шума    и   рудннка mije  такав  амапдмап  подпоспо 
Фшнансијском   одбору, na би било врло   ннтере- 
саитшо   чуга  одповор Господппа Министра шума 
и рудника у погледу разлога којп су га ma то апре- 
дслили.  Већ унапред кажем да, ако je разлог био 
само   тај шш je ово Фоид за пошум/ђавање, те 
само одређвн за пошумљавање голеги да raj разлог 
сматрам као ирло слаб и саветодавце, крји су ми- 
иистру  тамо mio могли саветрвати врло слабнм. 
Здрав   разум и здрава шумска политика иора na 
првом   месту да поделн радове rij)c.\ia својој хиг- 
тости   и   неопходности. A свакоме he бити јаоно 
да je   ограничавање државних шума хишпје nerc 
noujyMJL»aBaibe, na да, разуме ce, њему треба пре 
и поклонитн пажњу и завршити га.   Ово тим npe 
треба  да je очигледпо н саветодавцпма г. Mimn- 
стра.  Нужда закоп иења, na je и овде тај случај. 
Због тога ja захтевам, да r. Митистар створи cper- 
ства за  рад ове годипе путем, који му јо neh ука- 
зан, како би ce стање снојипе Beli једном уредило — 
a да he то бити, имамо разлога да верујемо према 
прошлогодишњем интензивном и успешпом раду. 

Претседипк   др. Коста Кумануди:   Господине 
посланиче, Kpajibe je време да завршпте. Bn сте 
два  пута дуже говорнлп пего што имате права 

Тихомир IUapKOBHli (наставља): Сваки, ко je 
домаћии зна да и у кући мора постојати извесап 
ред, мора постојатп плап за рад. A код великпх 
гтослова н газдовања то je пеопходпост. Према 
томе Јасно je, да после ограничавања државних 
шума као пајважпији задатак и рад појавлЈује ce 
onaj под тач. 3 т.ј. уређивање шума. Сврха уређива- 
п.а шума je, да тачним премером и ипвептарисап.ем 
дрвие масе и површине шуме и испитив^њем у- 
слова за газдовање шумом направи једап план 
рада за дуги низ година у будУћности no коме 
he ce радити и најбоље испуњавати onaj задатак 
који ce шуми поставља. Неуређено газдовање ne 
може никада бптн успепшо. Међутим v овоме no- 
гледу ми стојимо доста jacno. Велики део држав- 
пих шума je неограничен, парочито у опоме делу, 
који сам напред помепуо од one лнније за југ и 
југо-исток. Ha прсте ce могу пзбројати шуме у 
Србији, Јужној Србпји и Црпој Гори за које стоје 

привредни плаповп. 11 овде треба доста и нова- 
ца и особља и разуме ce плап рада. I le може ce 
nn даватп повац опако у ветар, док само Мнни- 
старство ne изпесе тачпо програм и плап својих 
радова. Beh и сам закон o шу.мама у СВОМС § 49 
одре1)ује рок у коме уре1)ење шума има да ce за- 
врши. У § (И упустава за уређивање државних 
шума предвп^а ce и napel)yje израда једпога on- 
штег програма уређивања шума за целу државу. 
Ова упуства ступнла су na спагу децембра месеца 
1931 године, дакле још npe две годипе и више, 
na бп бнло интересантно видети шта je Одељење 
за шумарство, односпо падлежпн отсек урадио 
у овоме правцу. 

Уре1)11вап>е    шума u обнављање    привредних 
плапова јесте једна од најважнијих служба у шу- 
марству, јер су плапови темел> свакога  рада,  na 
je то првп услов за интензивирање газдовања. По 
партији 16 буџета предви1)ено je свега 75().000 ди- 
napa, a то je мало. Иако би ce згодпом оргапиза- 
цијом рада могло овде мпого да урадп n ca овом 
сумом, ипак je ona мала, јер годпшње треба уре- 
1)ивати око 150.000 хектара шуЈин. Са овом су.мом 
ce то ne може ураднтп, јер најмање што ce може 
потрошнтн, то je 10 динара од 1 хек. Требало би 
дакле 1,500.000 дппара. lio партији 17 буџета пред- 
BHljena je сума од 740.0000 динара. To je сума за 
пошумлЈавање    паљевина и редовних    сечишта у 
државпим шумама, дакле ono, што je непосредно 
везапо са сечом дрва n редовпим газдовањем. To 
je ме1)утпм и сувише мало, јер je потребно сигур- 
no два t\m пута mune. За одржавање зграда ко- 
јих има 992 у вредности 100.000.000 динара пред- 
Biiljeno je свега 350.000 динара. To je n сувише 
мало, na пије чудо   што   ове   зграде    постепепо 
пропадају.    За    ypel)enje бујпца  n  саобраћајних 
срестава пије готово пншта предвиђено,  што je 
велика    штета.    Без саобраћајних срестава нема 
пптепзивпога газдовап>а.    Искоришћавање сувата 
и планинских пашњака   захтева такође уређење 
na 11ај|)ац110палппјој ocnoun.    И^коришћавање др- 
жавпих пашњака и сувата, који су парочпто про- 
страпи и важни у Јужпој Србијиј mije mi пз да- 
лека рациопалпо mi добро. Ono ce врши још при- 
лично примитивно. Због тога ne даје mi пз дале- 
ка one KopncTii које бп могли Дати, Уре1)еп>е овпх 
сувата и планинских пашњака, a парочпто ibiixo- 
во побољтање т.ј. поболлиање капацитета и мо- 
гућности да исхрапе ве1ш број   стоке, јесте срж 
овога питања. И у иптересу парода и у иптересу 
пародпе прнвреде овоме ce послу мора посветити 
сва дужпа пажња. Разуме ce, да n овде мора no- 
стојати   један   добро   проучепп n скројени плап 
рада, који he служитп као оспов за шумску no- 
лнтику у овоме правцу. Искоришћавање шума je 
једпо болпо пнтање. Наше шуме, као што смо nn- 
дели, ne дају one корпстп које би one нпаче мо- 
гле. И овде ce мора упетн umne реда, спстема И 
пачела, како бп ce то HCKopniiihanan.e ИЗВОДИЛО no 
најиОдернијим захтевпма шумске привреде. Каква 
вајда, акосушуме ypehene добро, ако су пашњаци 
уређени добро, ако цела шумска управа радп доб1)о, 
ако служба ncKopnuihaBama добЈ^а које шуме дају, 
ne буде оргапнзовапа како треба. Код нас то није 
случај na ce парочито у данашње доба мора без- 
условпо тражити n известн реорганизација у ono- 
ме правцу. Како то треба да ce изврши, ствар je 
стручњака. Mu можемо само захтеиати да ce upu- 
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ход државних шума попне. To, разуме се, пе мо- 
же без срестава im особл.а. Срестиа која даје бу- 
џет (2,696.797 динара, што прн сечи од 5,000.000 м3 

износи 0,50 дпн. no 1 M'; a где je новац за уређење 
сувата?) су и сувише мала, да би се у овом прав- 
цу урадило што озбиљно. Напомнњем само да у 
Пољској са исколнко пута мањом површниом 
шума постижу људи несравњено веће приходе, 
него што дају наше шуме. Истниа бро.ј стручних 
шумара запослених у газдовању са шумама je не- 
колико пута већи него наш и ако je површина шу- 
ма неколико пута мања. To mije важпо, само да 
се држаииим шумама газдује добро. Са гледишта 
заједпице и народа као целиие треба са свим шу- 
мама да се газдује као што треба. Да би народ 
могао то да изподи, треба га учитн. To зпачн да 
треба пропаганду и наставу преуредити и поста- 
внти иа сасвим нову основу. До сада у овоме 
правцу Министарство шума н рудника нпје много 
урадило. Мнслим да за то и не треба велике nape. 
Усиех uimie зависи од правилне организације 
рада. 

Износеи сне ово, мнслнм да сам довол>по 
предочио сву важност шу.марства у нашој државн, 
али и сву несанршеност рада Министарства шума 
и рудника. Ми смо вндели да ово Мштстарство 
уопште нема једаи правац рада, дакле пема једап 
план рада из кога би произилазили сви поступцн 
ii ciic мере. Ово Министарство се повија према 
тренутним ветровима, a то никако ne мои<е бити 
кориспо. Износећи сне ono, ja морам закл>учити, 
да ne бпх могао онакав буџет одобрити пи датн 
свој глас за њега, јер on апсолутно не одговара 
потребама шумарства нити даје услова за његово 
унапређење. Ако то ипак чипим, једини ми je раз- 
лог велика привредна криза која влада v свету, 
na дакле и у нашој држави. 11\>кда закон мења.- 
Но ипак сматрам, да не трсба седети скрштепих 
руку, него ипак радити ono што се и са овим сре- 
ствима може урадити. A то je прнпремање свих 
података, израда потребних планова, утврђивање 
начина шумске политике и нзво1)ење реоргЈЛИза- 
ције службе. Разуме се прибирању ирихода мора 
се посветити највећа пажња. 

Претседпик др. Коста Кумапуди: Ja hy битн 
принуђен да вам одузмем реч. Молим вас да од- 
мах заиршнте. 

Тнхомнр Шарковић (пастапл.а): Дају1ш свој 
глас и за овакав буџет, везујем то за два услова 
и то: да се извпши реорганизација шумарске слу- 
жбе и у погледу рада и у погледу особл>а, дају- 
liii могућност изражаја оним људима стручњаци- 
ма, који досадањим радом дају пуно јемства, да 
lie имати и поље и спаге и знања и храбрости да 
се опога тешкога гшсла прихвате и да. га изведу. 
Таквих ллдн нма у шумарској струци и њихови 
се радоип видс. Да се нарочитр поклоип пажпи! 
оиом дслу држапе, који се иалази јужно н југо- 
нсточно од помеиуте лштје, јср ту нма највнше 
да се радп. To ne искл>учује разуме се и рад у 
опом другом делу државе, јер људи који су ра- 
дили у првоме делу, ne могу да ne поштују и по- 
требе онога другога дела и да o њима воде ра- 
чуна. 

Да дођу л.уди до нзражаја, који he према 
своме досадашњсм pa;i^ бити потпуна гаранцнја, 
да lie уређење 1титан>а својипе коначно решитп n 
то што пре, да he прибирању и 110ве11авању при- 

хода од државних шума посветитн највећу na- 
жљу и постићи успех. To су људп, који пред очч- 
ма имају на првоме месту државие прнходе и 
коju их се до сада нису без велике нужде одри- 
цали, a не могу бити људи са супротним схвата- 
њима и радом. (Живо одобравање). 

Прстсеципк др. Коста Кумануди: Господо, има 
још 40 гоиорника. Ja hy бити принуђен, да свакоме 
од г.г. говорника одузмем реч, ако се ne придр- 
жава споразума. 

Има реч г. Милап Петкови!!. (Гласопи: Није 
овде!). Има реч г. Љубнша ТрифунОвић. 

Љубиша Трифуновн!!: Господо народни по- 
сланициј Кад je реч o буџету Мнпистарства шума 
и рудника, не могу да пропустим прилику, a да 
не nporoBopiiiM неколико речи o раду Одел>ења за 
рударство н o раду иаших рударских предузетни- 
ка. Наша земља je богата разним рудама. у коли- 
ко je испитана, a у колико још mije, претпостав- 
^ba се да наше подземље скрива огромно бога- 
ство. Ипак у иашој националној привреди, рудар- 
ство не даје онај приход, који би требало. Шта je 
узрок томе? Један од најважпијих, рекао бих, је- 
сте паше застарело рударско закоподавство. 

Господо, као што писмо стигли, за 15 година 
Уједињења, да допесемо многе важне законе, та- 
ко исто писмо још доиели пи рударски закои, 
који би важио за целу земљу, и који би био за- 
спован иа модерним схватањима и одговарао да- 
нашњим привредннм потребама. 

Пре пеколико година, за време шестојануар- 
ског режима, био je спремљен један пројскат ру- 
дарског закона, али тај пројекат није постао за- 
коп, ма да je, чини ми се, био изнет пред Зако- 
нодавни савет. Тешке прнвредне прилнке, у ко- 
јима се налазимо, намећу нам хитну потребу ре- 
(јјорме рударског законодавства. 

Други узрок недовољног искоришћавања Ha- 
mer рударског богаства, лежи у извесиим укоре- 
њеним траднцнјама рударских властн, и у иедо- 
вољној контроли пад истраживачима и предузет- 
нпцима. У томе погледу створен je читав систем. 
Обична je ствар и чест случај, да један човек др- 
жи на своје име, или на име своје најближе 1)од- 
бине, око 30, 40, 50 na и инте простих права за 
нстраживање руда, ne предузнмајући никакве ис- 
тражпе радове. On држи тако та права годинама 
препосећи их сваке годипе na друго име: na жену, 
cima, ћерку, брата итд. On то држп као некакву 
своју баштипу очекујући да пеко случајпо нешто 
пронађе, na да се одмах појави са својим „пра- 
вом" и да одмах тражи купца, коме ће то своје 
„право" да прода no скупе nape. 

Нарочпто je то случај са jom педово.Ђпо испп- 
тапим крајевнма на нашем Југу и у Сапџаку, где 
су поједппцп прптислп својим правима истражина- 
ша CTOTime општапа ne радећп пишта. Али n у оста- 
лим крајевима, пароччто у местима позиатпм пз 
прастарпх времвна као рударскпм грчсвитО се др- 
же права истражнвања, проста и искључива, na чак 
n копцеснје, a ne предузпмају се никакви радови 
na експлоалацији, јер су то махом л.удп без потреб- 
nor капитала a ca спекулативпим намерама. Ha тај 
пачнп држе се притнспута, вап саобраћаја и nenc- 
коришћавана, велика пацпоналпа богатства, која бп 
могла у времену ове велпке прпвредпе кризе да 
ублаже многе невоље, да запосле мкоге којп лутају 



STENOCkAFSKE BELEŠKE /Mi) 

од места до места, a чссто и no страиим земљама 
Tpa>Keliii посла и зараде. 

Миогима од вас, господо посланици, биће по- 
знат no неки оиакав случај. Али ћсте се сви зачу- 
дити из ова два примера докле се у томе дотерало, 

У /срезу качерском, општшги рудпичкој, посто- 
је т. зв. Качерски рудинци. Omi су дати у експлоа- 
тацију коицесијом за 50 годииа, сада иочивше.м, 
Миши Aliixaj.'ioiinhy, начелнику рударског одељења 
у пензији решењем Р.Бр. У78 од 1894 годнне дакле 
пре ipaiiiio 40 годнна. Даваље монцесије no рудар- 
ском закону, следује пошто су исгражнн радови, 
лежишта руде iipoiiai)eiia и рударска окна отворена. 
Концесија значи експлоатацнју, рад. Шта ми види- 
мо? Ha првоме месту рударске кшнге нам показују, 
да je до сада за време 40 годниа трајаља концесиЈе, 
концесионар платно држави за изва1)ену руду на 
основу чл. 109 рударског закона цигло 21,10 динара. 
Ова миннмална цифра сама no себи довољно каже 
све: коицесионар ништа не радп. 

A треба зпати, да су ово старп и врло богата 
рудници. Још у стара времена они су сксплоатиса- 
пи за докаа чсга служе велике колнчипе шљаке од 
истопл»ене руде, које се на впше места палазе као 
и многа стара рударска окиа. 1 la и само нме плани- 
не Рудника, општине рудннчке, старог округа руд- 
ничког,   говоре  јасно  да je   ово   старо  рударско 
ML'CTO. 

За време непрпјател>ске окупације 1915—1918 
године окупаторске власти су одмах увиделе значај 
ових рудпика, na су се одмах дале na посао: прско 
2.000 радпика заробљеника, махом Италијапа, бпло 
je на жима запослепо. Модерне инсталације су биле 
уведеие, жичапа жел.езница, електрична цептрала 
као и топиоппца за топлЈење олова, циика и сребра. 
И рудници су били у пуној мерп разрађеии. 

Ио ослобо1;ењу и уједпњењу појавпо се коп- 
цесионар са својим правом. Сво иисталацпје су рас- 
продате у бесцење. Остала су празна n запуштена 
рударска окна. Ha терепу сада изгледа овако: једаи 
привагни чувар са пушком на рмену осилзи цео 
терен, на којп се простире концеснја, a on je врло 
велики, n будно мотри у jecen и у зпму, да које 
свшвче околпих сељака, у времепу жирења cuiin.a, 
не пређе из државпих шума у реон концесије, a 
с пролећа n у лето да сеоока стока ne за1)е у nani- 
њаке које обухвата концеспја. Повреди ли се trpa- 
во коицсспопара, казпе су велике, a nuje редак слу- 
чај да no пекп сељак тражећн no шуми своје свиње, 
кађе и no пеко убијепо. Још једну дужност има чу- 
вар: да чува остатке шљакс од oprana техпичког 
одељка, који су увише махова покушавалп да њоме 
гшшто ничему не служи насипају пут Рудпик—Гор- 
ibH Милаповац. 

По чл. 146 тач. б. рударског закопа концеспопар 
je дужан да рудпик обделава, да га експлоагпше. У 
иротивном губи право na концесију. Изузетпо му 
се може дозволити обустава рада, али само за го- 
дииу дана и ако постоје оправдапи разлози. 

A шта да кажемо за овај случај где рад није 
никад ни отпочет? Колика може битп пзвезена ко- 
личима руде за 40 годнпа, кад je коицеспопар за 
iby платио државн свега 21,10 дппара. И још поред 
тога што je no ослобођењу и ујсднп.сп.у, затекао 
руднике разрађене са свима потребним инсгалаци- 
јама. Сав рад концесиопара састојао се до сада са- 
мо na одржавању рударских окна, пред долазак ко- 
мисије,  a то mije било нп уредпо im често. Главпо 

je било држати концеспју која претстаиља велико 
нацпопалпо богатсгно, шпекулисагги ibOMe тражећц 
од страних друштава баспословпе цепе. И надзор 
рударскпх властп до сада био je врло слаб. Рудар- 
скн закон овакав какав je nuje примењиван Beli je 
концеоионар толериран иа штету општпх интереса. 
Само na raj пачпп могло ое деситп да ова концссија 
mije до сада одузета у корист државе. 

Копцесиопар je истина више пута опомин.ап 
због перада n неподношења годишшпх плансхва pa- 
да под nper.'bOM да ће бпгп кажњбн, алп je обпчпо 
пролазио без казпе. Прва казна због нерада изрече- 
na je тек у 1933 годнпп и ona износи 1.000 дипара. 
За ову годипу концеоиоиар, наследница поч. Мише 
Михаиловића г-ца Злата Михаи.шип!. грансила je 
тамође обуставу рада, али mije поступпла ио паред- 
би рударског одељења да поЛожи потребпу ди- 
урпу за излазак компсије на лице иеста. 

За многе раније године није поднела планове 
рада нити je гражила обуставу рада. За 1929 je 
била поднела неуредне планове, али их no траже- 
њу рударског одељеља није саобразила закону. 

Други јасан n очигледан доказ да се рудпнци 
ne пксплоатишу, сатојн се у факту, да na рудпи- 
дима не постоји меспа браткнска благаЏа. Када 
пема запосланих радника, нема погребе mi за бра- 
типском благајпом. Регалпи данак no проппсима 
рударског закона nnje ruiahen за пеколнко година. 

У срезу Таковском, у иепосредној олизпип n у 
вези са првом групом рудника, постоје т. зв. та- 
ковски рудници. Опи су дати у експлоатацији кон- 
цеспјом за 50 годипа, сада поч. Корнелију Драш- 
коцпу, бив. апотекару, решељем Р.Бр. 1322 од 1^98 
год. Све што je речеао за качерске руднике, важн 
и за ову групу рудника са додатком, да кипце- 
сионар за 36 година трајања ове концесије иије 
платно државн mi дипара за пзвезепе руде, да ми- 
када није поднооио никакве плаиове за експлоа1а- 
цију, liiiinH гр&жио иОуставу рада, a регални данак 
nnje плаћен од 1904 године. Месна братипска бла- 
rajHa, сасвим приридпо не постоји. 

Ове групе ових рудника налазе се у сиромаш- 
ном и пасишом крају. Становпиштво овнх крајева 
je припуђепо, у ово време велпке кризе n беспосли- 
це, да тражи зараде далеко од своје Kylie у другпм 
крајевима земл>е наилазећи na првешство стапои- 
ништва "пих крајева. A ови рудници, када би про- 
радили, могли би да запосле ne само велики број 
шеквалификоваипх радпика пз околине, већ n многе 
квалпфнковане раднпке паше који путују no иио- 
странсгву тражећи хлеба и зараде. 

По овој ствар^п ja сам у друштву са послаппч- 
n;e господипу Мипистру шума и рудпика, гражећи 
да се бар сада у 12 часу o овоме поведе рачуиа, да 
се ове концесије одузму у морист државе и омз- 
гући рад na овим руднидима, a да се оргали Мини- 
старства, који су педоволЈтом коптролом причи- 
НИЛИ зваквшм радом штету државп, узму na одго- 
ворпост. 

Надам се да he г. Мппистар ову ствар извиде- 
Tii и правилно pciniirii. (Одобравап.е и пљескање). 

Претседиик др. Коста Кумануди: Има реч 
народни послапик г. Антои Церер. 

Anton Сегег: Gospodo narodni poslanici, zbog 
kratkoće vremena nemoguće mi je upuštati se u de- 
taljna razlaganja po pitanjima predloga budžeta Mi- 
nistarstva šuma i ruda za godinu 1934/35. Za državnu 
i nacionalnu privredu ovo je Ministarstvo od vrlo ve- 
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lik važnosti, jer proizvodnja naših šuma zauzima od- 
lično mesto u našem izvoznom trgovinskom bilansu, 
i pošto je ta grana proizvodnje još do nedavno pret- 
stavljala jednu četvrtinu našeg celokupnog izvoza. 
Smanjivanjem građevinarske    preduzimljivosti usled 
svetsi^e krize i sveopšte konkurencije, a osobito usled 
ruskog dempinga, drvarska industrija doživela je te- 
žak udar i danas se prodaju šumski proizvodi daleko 
ispod produkcionih cena. Pošto se u konjunkturnim 
godinama seklo po našim šumama neracionalno, ovoj 
bi se grani narodne privrede trebalo posvećivati naj- 
veća pažnja. Ali se primećuje, naprotiv, da državna 
administracija Ministarstva šuma  i  rudnika,  posve- 
ćuje odviše malo pažnje baš ovoj grani  narodnog 
gospodarstva. U delokrug opštih upravnih vlasti, spa- 
daju u pogledu šumarstva svi  oni  poslovi, koji se 
tiču izvršavanja zakona o šumama, naime obzirom 
na sve šume bez izuzetka, kao i izdavanja uputstava 
i naredaba po tom zakonu, dalje izvršavanje zakona 
o lovu i izdavanja uputstava i naredaba po tom za- 
konu.  U  područje   opštih  upravnih   vlasti,  spadaju 
stvari, koje traži zakon o Banskoj upravi u § 38 
tač. Al, IV. tač. 1—25. 

Rad šumarskih organa opštih upravnih vlasti je 
uopšte usredotočen na to, da se obezbedi opstanak 
šuma i da se spreči sve, što bi mo^lo ugrožavati 
šume i šumarstvo, da se uopšte sačuvaju i neguju šu- 
me, da se vrši pošumljavanje, da se unapređuje šu- 
marstvo i da se poradi svim dopuštenim srestvima 
na tome, da se probudi i održava u narodu ona 
pažnja i briga za šume i njihov opstanak, koja je 
potrebna kako u opštem, državnom, javnom, kultur- 
nom, tako i u interesu svakog pojedinog ćumskog 
posednika. 

Hoću da se ograničim na statističke podatke u 
Dravskoj banovini. Dravska banovina ima G7().5{)8 
ha. šuma. Prema statističkom izveštaju najveći je deo 
ovih šuma u privatnoj svojini posednika, koje treba 
stalno kontrolisati, 193.138,04 hektara su stalno za- 
štićeni. Ima dve hiljade sedam stotina sedamneset če- 
tiri cela i 30 hektara koji su privremeno zaštićeni, a 
koje treba stalno kontrolisati. Približno ima 10.000 
hektara objekata na malim šumskim posedima, koji 
se pošumljavaju,  a koj  treba  revidirati.  Kompleksi 

od preko 300 hektara površine, koji se pošumljavaju, 
U toj sumi nisu obuhvaćeni. 

šnmsko-administrativni nadzor kao šumsko-poli- 
cijska i lovačko-policijska vlast, kao jedan važan deo 
opšte državne uprave, ne može pokazivati ni nepo- 
sredni prihod, ni direktni finansijski uspeh. 

Uspesi rada opštih upravnih vlasti pojavljuju se 
u blagostanju veleposednika, zatim dobrih  malih  o- 
srednjih i naročito malih posednika, koji su u Drav- 
skoj banovini  skoro bez izuzetka privatni sopstve- 
nici šuma. Svi ovi vlasnici imaju prihode od proda- 
tih šumskih produkata, naročito od drveta iz svojih 
šuma, kojim upravljaju sami pod nadzorom  i  deli- 
mičnim upuslvima šumsko-administrativnih vlasti. Da- 
lje, treba tražiti indirektnih uspeha u poreskoj  snazi 
i u platežnoj moći ovih sopstvenika, kao i svib onih 
slojeva,  koji  se  zanimaju  iskorišćavanjem   šumskih 
proizvoda, i naročito trgovinom drveta i drvarskom 
industrijom. Pošto je drvo u normalnim vremenima 
prvorazredna izvozna roba, očevidno je da u našim 
šumama leži veliko bogatstvo. Ove bi šume trebalo 
u interesu države, naroda i privatnih lica održavati 
i čuvati da nam ostanu plodonosne. Staranje za nad- 
zor stvar je državne  i samoupravne administracije. 
Zato su oni  izdaci, koji su u predlogu budžeta   za 
1934  i   1935 god.  predviđeni  za poslove šumarskog 
otseka    Kraljevske banske    uprave  odnosno  opšteg 
upravnog šumarstva, ne samo opravdani  i potrebni, 
nego i neizbežni. Treba podvući, da su materiajlni 
krediti veoma skromni, pošto su, izuzimajući jedan 
veći iznos za službena putovanja, ostali izdaci pred- 
videni u  veoma  neznatnim  Mimama.  K  tome   treba 
još spomenuti, da se materijalni krediti već odavno 
uopšte više ne isplaćuju, pošto gotovog novca nema. 
Delimično je sa druge strane poznato, da su oni kre- 
diti, koji su stavljeni u proračun za Dravsku bano- 
vinu, upotrebljeni, van Dravske banovine, tako da u 
Sloveniji nema materijalne mogućnosti, da bi se odr- 
žavao onoliki broj šumsko upravnog činovništva, ko- 
liki je za ovu u prvom redu šumsku pokrajinu po- 
treban. 

Pogledajmo   na  stanje  šumarsko-administrativ. 
nog osoblja: 

Budžet za  1933/34: 

organa podrazumevajuči podšu- 
mara 

8 sreskih šumarskih referenata- 
inžinjera 

Faktično stanje i potrebe: Predlog   za   budžet    1934/35 
Banske uprave. 

U šumskom otseku 6 šumarskih     U šumskom otseku sada 3 šu- U šumskom otseku 5 šumara 
mara podrazumevajuči šefa i 1     podrazumevajuči šefa i podšu- 
podšumara mara. 

Za 26 srezova sedišta van va-     9 sreskih šumarskih referenata, 
rosi: 9 sreskih šumara-inžinjera      18 podšumara. 

Broj podšumara van   varoši: 
16 podšumarsfcih mesta   popu- 
njenih, 1 u Murskoj Soboti ne- 

16 podšumara popunjeno, 1 u Beloj Krajini ne- 
popunjeno. 

Mesta podšumara u stezovima: u Kamniku, Pre-     da uopšte ne postoje, te su uopšte izbrisane i za bu- 
valje. Konjice, Maribor, Desni breg, smatraju se kao     duće. 

U god. 1933/34 

Ministarstvo školu ukinuto. 

šumarska škola u Mariboru: 

3 stalna šumara (podrazumeva- 
juči direktora), sada su na teret 
sviju nepopunjenih banovinskih 
šumarskih mesta. 

za god. 1934/35 
3 stalna šumara. 
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Iz napred izloženog vidi se, da je u budžetu pred- 
videno dovoljan broj šumarskih mesta, koja se me- 
đutim popunjavaju u drugim banovinama. Potrebno 
je da se jednom za svagda obezbedi neophodno po- 
treban minimalan broj osoblja, koje je kao takvo 
obuhvaćeno u prednjem predlogu budžeta za god. 
1934/35 t.j. 5 + 9 + 18 + 3. 

Dalje je neophodno potrebno da se krediti od- 
ređeni za potrebe jedne banovine u buduće više ne 
prenose na druge banovine, jer predloži Šumske 
uprave kod Kraljcvsko-banske uprave već su poveli 
računa o teškoj situaciji državne blagajne, usled čega 
su i  minimalne. 

Moli tngospodina Ministra šuma i ruda, da iz- 
loži moje predloge blagonaklono uzeti u rasmatra- 
nje. Lepote i bogatstva naših šuma zaslužuju, da se 
učini sve, da se naše šume očuvaju kao naš ponos 
pa i kao nepresušivi izvor našeg narodnog gazdin- 
stva i blagostanja. Nadajući se, da će g. Ministar 
šuma i ruda kao i Kraljevska vlada uzeti u postupak 
i prihvatiti moje opravdane predloge, ja izjavljujem, 
da ću glasati za budžet Ministarstva šuma i ruda. (Ži- 
vo  odobravanje i pljeskanje). 

Pretsednlk dr. Košta Kumanudi: Ima reč zastup- 
nik Ministra Suma i rudnika. Ministar trgovine i in- 
dustrije g. Juraj Demetrović. 

Zastupnik Ministra suma i rudnika, Ministar trgo 
vine i industrije Juraj Demetrović: Gospodo narodni 
poslanici, budžet rashoda i prihoda Ministarstva šuma 
i rudnika izrađen je u duhu smernica, kojima je prožet 
ceo državni budžet. Vodeći računa 0 onštim privrednim 
prilikama i u budžet Ministarstva šuma i rudnika 
uneti su najpotrebniji izdaci. Unete sume jedva su 
dovoljne da se sa najvećom štednjom mogu otprav- 
ljati redovni poslovi. Zbog toga molim da me rešite 
dužnosti da ulazim u detaljnije izlaganje budžetskih 
partija   i   pozicija. 

Pri mom izlaganju polažem veću važnost na to, 
da Narodno pretstavništvo upoznam sa opštim sta- 
njem u resoru i da pred njim izložim smernice šu- 
marske i rudarske ekonomske politike. Držeći to u 
vidu prelazim odmah na izlaganje najvažnijih pro- 
blema iz šumarskog, a zatim rudarskog dela resora. 

Prema zvaničnim statističkim podatcima iznosi 
cekolunna površina ćumskog zemljišta u našoj dr- 
žavi 10 491.986 ha, ili 42.2% ukupne površine zemlje. 
Pod burnom je stvarno 7,720.015 ha ili 31%. Ostatak 
su šikare, goleti i pusta te nepošumljena zemljišta. 

Na jednog stanovnika dolazi prosečno 0,554 ha 
бише, što se prema shvatanju šumarske politike mo- 
že smatrati i više nego dovoljnim za podmirenje sbp- 
stvene potrebe, tako da još pretiče drveta i za izvoz. 

Iz ovih se podataka razabire veliki značaj šuma 
i šumske privrede za celokupni! privredu naše zemlje. 
N4je s tocra svejedno u kakvom su stanju šume, ka- 
ko se sniima gospodari i kakve prihode podbacuju. 
Održavanje šuma u što boljem stanju, trajno i racio- 
nalno i'skorišćavanje šuma treba da ie osnovna linija 
pravilne   šumarske ekonomske politike. 

U spletu šumarsko-političkih problema država se 
pojavljuje u dva vida: 

] _ Kao vlast koja vrši opšti šumarsko-policij- 
ski nadzor nad svima šumama bez razlike sopstveno- 
sti. Ta ie šumarsko-politička vlast osnovnim zakoni- 
ma o Banskoj i unutrašnjoj upravi te Zakonom o šu- 
mama dobro organizovana te pokazuje uglavnom 
zadovoljavajuće rezultate. Nakon stupanja na snagu 
pomenutih zakona opaža se izvestan napredak u po- 

gledu zaštite šuma, pošumljenja i bolje kontrole se- 
ča, tako da se može govoriti da se u tom pogledu 
stanje u mnogome popravilo. 

2 — Država se pojavljuje kao najveća sopstve- 
nica šuma jer površina državnih šuma iznosi 
3,213.563ha, prema 3,894.488 ha ostalih nedržavnih 
Suma. Država je prma tome sopstvenica znatnih 
drvnih masa te njeno gospodarenje i nehotice daje 
glavno obeležje celokupnoj šumarskoj privredi naše 
države. 

Dok je u nižim instancama državna šumska upra- 
va uglavnom dobro organizovana — putem šumskih 
Uprava i direkcija šuma — koje vrše neposredno go- 
spodarenje s državnim šumama (izuzetno u Bosni i 
Hercegovini vrši se uprava državnih ćuma i putem 
sreskih načelstava), u najvišoj instanci — Ministar- 
stvu šuma i rudnika — organizacija uprave po mom 
mišljenju nije pravilno sprovedena. 

U tom vrhovnom uadleštvu pomešana je i upra- 
va državnih šuma sa opštim šumarsko-policijskim 
nadzorom, tako da se ne može pravilno sagledati pra- 
vi efekat gospodarenja s državnim šumama. I iz 
budžeta šumarskog dela resora ne razabire se do- 
voljnom jasnoćom efekat gospodarenja s državnim 
šumama. Taj efekat, i ako ne zadovoljava, još je vi- 
še umanjen izdatcima, koji bi imali da terete opštu 
upravu, jer sa upravom državnih šuma nemaju ni- 
kakve unutrašnje veze. 

Zbog toga se pokazuje preka potreba, da se 
vrhovna šumarska nadzorna vlast odvoji od uprave 
sa državnim šumama. Time u vezi imala bi se prove- 
sti temeljita reorganizacija Ministarstva šuma i rud- 
nika i područnih ustanova. 

U tom cilju podneo sam amandman Finansijskom 
zakonu, koji je usvojio i Finansijski odbora Narod- 
ne skupštine. Na osnovu toga ovlašćenja provešće se 
korisna reorganizacija državne šumarske struke, ta- 
ko da će država kao vlast u punoj meri moći da vrši 
i nadzor nad gospodarenjem u svim šumama, a s 
druge strane uprava državnih šuma organizovaće se 
na jednoj osnovici, koja će bolje odgovarati zadatci- 
ma i privrednom karakteru ekonomisanja s državnim 
šumama. 

I ako se to razumije samo po sebi, ipak smatram 
ta potrebu da naglasim, da ovom reorganizacijom 
šumarske struke neće biti obuhvaćeno i šumarstvo 
opštih upravnih vlasti, jer organijacija ovoga oočiva 
na zakonima o banskoj i unutrašnjoj upravi, koji 
se imaju smatrati osnovnim zakonima. 

Ranije sam istakao prostranstvo državnih *uma. 
Odatle sledi, da je u javnom interesu da se sa držav- 
nim šumama trajno i što racionalnije trospodari. 

U državnim se šumama seče godišnje u godina- 
ma dobrih konjunktura, kada drvarska industrija ra- 
di punim kapacitetom, oko pet miliona kubnih me- 
teri. Toj drvnoj masi treba još dodati koja 2,000.000 
—2.500.000 m3 koji se izdaju besplatno kao servi- 
tutno drvo. najvećim delom u Bosni i Hercegovini, 
a ponešto besplatno i u drugim krajevima. Navede- 
nim se masama mora dodati još najmanje po miliona 
kubnih metara, koliko se godišnje bespravno poseče, 
tako da celokupna seča u državnim šumama iznosi 
godišnje oko 7.5—8 miliona m3. Obim tih seča je 
toliko, da državne šume ne mos;u trajno da podnesu 
još veće opterećenje sečama. Prema tome kraj izlo- 
ženih prilika ne može se pomišljati na povećanje ma- 
terijalnih prihoda državnih Suma. Taj će se prihod 
zbog ekonomske politike, koja je vodena u državnim 
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šumnma, ti dogledno vreme znatno umanjiti zbo^ 
postepenog gašenja duKoro^nih ugovora. Time smo 
se ujedno primakli jezeri či^avoe pitania el<onomisa- 
nii sa državnim Sumama; održati nintenjalne priliode 
odnosno i sa umanjenim sejama postizavati još veće 
i trajne finansiiske fei<te. Napred istaknuti zadatak: 
eroriranizacija državne šumske uprave, ne bi bio pot- 
pun, kad se istovremeno ne bi pristupilo i rešavanju 
pitanja prihodne sposobnosti državnih šuma. Odva- 
janje nadzorne vlasti od uprave s državnim šumama, 
i ako je u stvari potrebna i korisna mera, bez ovoga 
ipak ne bi zašlo do srži problema. To bi bila samo 
reoriramzaciia u administrativnom poeledu. dok bi 
tehnička i finansijska strana to.^a pitanja ostala ne- 
rešena. 

Dd^m^nipm državne n^^orne vlasti od vnr^ve 
c držnvn'm ^итптпа sm4trpm *nwn iednim cret?t,'om 
rln ep cf\'ori ho'in ntmosffrn i mo^n^no^t za daliu 
rpor"-r'ni7,iriiu državne Šumske uprave. Ce'o oit^nie 
hii'-o insniie ^ко razniotrimo finnns'jski efek^t ffospo- 
dafenia sa drž^\'nim šumama. To se razabire iz pre- 
idi^da ostvareni! eistih nHlioda. koii su se kretali 
ovako: u finansijskoi 1928/29 eodini 52.953.IfiO din., 
u 1o?o«n prodini 94.302.990 din., u ]9'Ши irodiui 
45.i59 2B0 din. u 1931/32 (rodini 5,532.880 din., i U 
1932/33 (rodini 2.308 062 dinara 

Jedino u (rodini 1929/30 predvideni prihod od 
150 nvliona dinara ne samo da ie ostvaren, već je 
i prba^en za čitavih 34.5 miliona dinara. U svim osta- 
lim flOdinama prihodi su podb^rivali tako. da je to 
pod'i^nVnnie u budžetskoj 1932/33 iznosilo preko 
80 000 000 dinara! 

Podatci o ostvarenom čistom prihodu moralu da 
zabriniavaju; dok je čist prihod u godini 1929'30 
(efekat revizije diuroročnih ugovora u korist drža- 
ve) iznosio preko 94 miliona, to je čist prihod u go- 
dini 1932/33 mesto predvidenih 77 miliona dinara 
iznosio samo 2,308.062 dinara. Čisti prihod po jed- 
nom hektaru pao je sa 33 08 dinara u godini 1929/30 
na 9.80 dinara u codini 1932/33. ili po iednom kub- 
nom metru od 14.5 dinara u (rodini 1929/30, na dina- 
ra 9,35 dinara u godini 1932/33. 

Za pravilnu ocenu ovih rezultata mora se istak- 
nuti da se iz prihoda državnih šuma plaćaju svi tro- 
škovi šumarske struke kod banskih uprava. Iz pri- 
hoda državnih šuma pošumljuju se goleti bez razlike 
sopstvcnosti i ureduju bujice, tako da ti izdatci ne- 
opravdano umanjuju aktivnost bilansa državnih šu- 
ma.. Ali i pored svega toga smatram da su ekonom- 
ske prilike državnog šumskog gospodarenja takove, 
da tome pitanju treba posvetiti najveću pažnju. 

Da bi se našao pravi put i izlaz iz ove situacijo, 
moraju se utvrditi uzroci, koji su doveli državnu 
šumsku privredu u takvo stanje. 

U prvome redu mora se naglasiti još znatna pri- 
mitnost najvećeg dela naše državne šumske privrede. 
Šume su neurednog prašumskog karaktera, daleko 
od saobraćajnih sretstava, tako da se na rentabilnu 
eksploataciju većeg stila nije moglo pomišljati bez 
velikih kapitala. Nestašica saobraćajnih sretstava i 
nedostatak kapitala, koji su potrebni da se prethodno 
ulože u neko šumsko preduzećc da bi se ono uopšte 
stavilo u pokret i tek kasnije nakon nekoliko godina 
donosilo neki prihod, uzrokom je, da je eksploati- 
sanie državnih šuma pošlo jednim putem koji se ne 
može nazvati zdravim i uvek korisnim po državne 
interese. 

Država je, u želji da dođe do prihoda, prodavala 
velike šumske komplekse sa obavezom, da kupac 
sam izradi potrebna saobraćajna sretstva i sve osta- 
le instalacije potrebne za preradu drveta. Čitav ri/.i- 
ko preduzeća prebačen je na eksploatatora, koji kao 
oštetu za taj riziko traži i veliku dobit — što pri- 
rodno dovodi do niske šumske takse. Na taj način 
došlo je do sistema dugoročnih šumskih ugovora, 
koji je u izvesnim delovima države nasleden još od 
ranije. 

Molim da me se krivo ne shvati, jer nikako ne 
želim da kritikujem raniju ekonomsku politiku Mini- 
starstva, kom sada stojim na čelu. Dopuštam, da se 
u izvesnim prilikama mocao i trebao uvesti sistem 
dugoročnih šumskih ugovora, koji, kad bi bili isprav- 
no provadani, moguće i ne bi bili toliko zlo za našu 
šumsku privredu, ali s druge strane ipak moram da 
podvučem činjenicu, da su dugoročni šumski ugovori 
bez potrebe forsirani i uvođeni i u ona područja gde 
im nema mesta. 

Bilo je čak godina, kad je izgledalo da se vrši 
neka ubrzana rasprodaja državnih šuma, bez obzira 
na potrebne rezerve drveta u našim šumama, i bez 
obzira na trajnost gospodarenja i na ono što će nas 
za koju godinu stići. 

Dugoročnim je ugovorima angažovano u držav- 
šumama preko 50 miliona kubnog metra drveta. Ta 
se masa mora još povećati za one mase, koje su po 
zakonu o zaštiti domaće drvarske industrije date 
malim pilanarima kao rezervaciona područja. 

Od godišnjeg etapa 65% drvene mase potpada 
na seče po dugoročnim ugovorima. Oko 5—6% izra- 
đivalo se ranije u režiji, a tek ostatak od kojih 30% 
prodavalo se po taksi ili licitacijom. Najveći deo po- 
tiče dakle od dugoročnih ugovora, kojima je drvo 
prodano po unapred određenim cenama. 

Kriza i privredna depresija, koja se primetila u 
drugoj polovici 1930 godine, u jakoj meri je pogo- 
dila i drvnu industriju. Velika drvna industrija radi 
najvećim delom za izvoz, s toga je ona bila u prvom 
redu pogođena svetskom krizom. Mora se konstato- 
vati činjenica, da je od svih naših industrija drvna 
industrija bila najjače pogođeno, ali ujedno da se ona 
pokazala i najmanje otpornom prema krizi, koja se 
pojavila na svima poljima privredne radinosti. Drvna 
je industrija znatnim delom u godini 1931-33 bila 
obustavila redovno eksploatisanje državnih žurna, pa 
je i to jedan od razloga za naglo padanje prihoda. 
Time je ne samo budžet prihoda državnih šuma, ne- 
go i prosperitet čitave jedne struke doveden u vezu 
sa konjunkturnim momentima, što svakako nije zdra- 
va pojava. Zbog nedovoljnih prihoda nemogući su 
redovni izdatci i investicije, s toga je za poslednji.' 
dve do tri godine u mnogome ukočeno pravilno 
funkcionisanje državnog šumarstva. 

Svakako treba sve učiniti da se nade izlaz iz ove 
teške situacije. Može se očekivati i izvestan popra- 
vak konjunkture, jer su se prihodi u budžetskoj 1933 
i 1934 godini u mnogome popravili, ali dosadanji si- 
stem gospodarenja u državnim šumama ne može se 
smatrati da zadovoljava. Smatram potrebnim, da na- 
ročito istaknem da nisam neraspoložen prema drvnoj 
industriji, ali način na koji se njoj davaju potrebne 
sirovine — drvo, ne smatram korisnim po državno 
šumsko gospodarstvo. S toga da bi se državnim šu- 
mama moglo slobodnije gospodariti bez nepotrebnih 
i štetnih stega zakona i Zakona o državnom računo- 
vodstvu,    predložio sam i drugi    deo    spomenutog 
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amnndnuina, po kome se uprava državnim šumama 
(a to vredi i za državna rudarska preduzeća) ima iz- 
voditi po naročitim propisima izuzetno od odreda- 
ba Zakona o državnom računovodstvu, određujući 
istovremeno i sve mere kontrole toga poslovanja. 
Stojim na gledištu da je potrebna najefikasnija kon- 
trola, ali ta kontrola ne sme biti takova, <la ometa 
pravilno gospodarenje i stvaranje potrebnih odluka, 
Sto je od neophodne potrebe za jednu privrednu gra- 
nu kao što je to državno šumarstvo. Ali izvesna slo- 
boda u ekonomisanju traži i povećanu odgovornost 
organa, u čije se ruke predaje velika narodna imo- 
vina   kao što su to državne šume. 

Predložena zakonska ovlašćenja ne shvatam kao 
iedmi manju administrativnu reformu ili eliminisanje 
izvesnih odredaba Zakona o državnom računovdstvu, 
koje ne odgovaraju potrebama državne šumske upra- 
ve; data ovlaštenja treba iskoristili u najširoj meri 
za reorganizaciju čitavog sistema državne šumske 
uprave. Predaleko bi me ovdelo kada bih već sada na 
ovom mestu ulazio u detalj te reorganizacije; jedino 
naglašujem, da se ona inia sprovesti po odobrenju 
Ministarskog saveta i finansijskog odbora Narodno" 
pretstavništva, tako da će u tom pogledu zakonoda- 
vac imati pun uviđaj i punu ingerenciju na izvršenje 
ovih   planova. 

Jedno od važnih pitanja koje će se tom prili- 
kom imati rešiti, to je nitanje obrtnog kapitala i ka- 
pitala za investicije, t.j. kapitala za izgradnju šum- 
skih saobraćajnih sretstava. Nadam se, da će se i ova 
pitanja s uspehom rešiti, jer u našim šumama leže 
još uvek veliki kapitali, koje treba oživeti i staviti 
'n pokret. Vlastita saobraćajna srefstva smatram pre- 
duslovom za svaki napredniji rad u državnim šuma- 
ma, jer će se pomoću njih izebći dalji dugoročni ugo- 
vori, a omogućiće se prodaja drveta u manjim ma- 
sama, n delovima godišnjih etapa, tako da će se i 
preduzeća kapitalom slabija moći upuštati u šumske 
poslove, jer otpada riziko izgradnje i amortizovanje 
izvoznih instalacija. 

Za sve to je potreban izvestan program i plan, 
kako u pogledu iskorišćenja drvnih masa, tako i po- 
trebnih investicija. Potrebno je odrediti centre bu- 
dućih eksploatacija, uvesti red i postepeuost u ek- 
sploatisanju državnih šuma, seče dovesti u ravnotežu 

a prirastom državnih šuma, pa se nadam da će se, 
polazeći sa te osnovice, pitanje materijalnih i finan- 
sijskih prihoda državnih šuma za nekoliko godini 
osetno popraviti. Time će državne šume postati ne 
samo vrelo trajnih i visokih budžetskih prihoda, vec 
i jedna velika korist za celokupnu narodnu privredu. 

Pored reorganizacije državne šumske uprave 
pokazuje se potreba i za reorganizacijom šumskih 
preduzeća. U prvome redu to se odnosi na Šipad i 
Durmitor, koji su akcionarska preduzeća, a država 
je sopstvenica svih akcija. 

Akcijski  kapital Šipada iznosi 20,П00.0ПП dinara 
Akcijski kapital Durmitora iznosi 5,000.000 dinara 
Svega   akcijski kapital 25,000.000 dinara 

Prcduzeće Sipad ima dve velike strugare: 
1      Strugara u Dobrljinu, Srez bosanski  novi, 

Vrbaske banovine, ima 8 gatera sa pomoćnim stroje- 
vima Kapacitet iznosi 120.000 m8 tehničkog drveta 
п obio me. Tehničko drvo doprema se vodenim putem 
splavljenjem na rekama Sani i Uni. Pogonska snaga 
mašina   iznosi bOO konjskih snaga. 

2 — Strugara u Drvaru. Srez bosanski petrovac, 
u Vrbaskoj banovini, ima 17 gRtera sa ostalim ma- 
šinama za preradu drveta. Godišnji kapacitet iznosi 
240.000тл tehničkog drveta u oblom. Pogon ic par- 
ni sa 1.100 konjskih snaga. Mašine su zastarele, ob- 
nova potrebna. 

Prcdijzće poseduje 310 km. uskotračne pruge 
760 mm koja spaja u Prijedoru Kninu i Jajcu pru- 
gu preduzeća sa državnom željezničkom mrežom. 
Prmra je građena uglavnom za transport drveta i 
ostalog materijala, po sopstvenoj po li ujedno 
služi i javnom saobraćaju. 

Upravo javni je sobraćaj uzrokom, da su izvesni 
delovi željeznice pasivni. Pogotovu je pasivan deo 
pruge od Jajca do Mliništa. koji zapravo i ne služi 
potrebama preduzeća, a ipak je prcduzeće dužno da 
na tom delu pruge vrši javni saobraćaj, Zbog toga 
nastaje za preduzeće pasivnost toga dela pruge sa 
prosečno 2 miliona dinara godišnje. 

Celokupno područje Šipada obuhvata površinu 
od po prilici 90.000 ha, sa raspoloživom drvnom ma- 
som od 14 miliona kubnih metara. 

Prilike za eksploataciju osobito su teške zbog 
raskidanog kraškog terena, velikih udaljenosti i raz- 
merno slabog kvaliteta drveta. 

Mislim da nije potrebno isticali veliku važnost 
ovoga preduzeća, kako za državu tako i za Bosansku 
Krajinu, jer u preduzeću nalazi rada oko 8.000 rad- 
nika koji prehranjuju kojih 25—35.000 duša. 

Sadanje stanje preduzeća ima se smatrati ozbilj- 
nim. Finansijska snaga preduzeća je iscrpena. Takc 
je od 1928 do 1031 godine izdao u opšte korisne 
svrhe i za milostinju oko 21 milion dinara. Pored 
toga uloženo je u Durmitor preko 30 miliona dina- 
ra, a drži li se u vidu da Šipad treba do Durmitor 
i dalje da finansira, vidi se, da su obaveze Šipada 
došle do granice njegove moći. Za popravku stanja 
šipada potreban je čitav niz tehničkih mera. Treba 
izraditi jedan generalni plan iskorišćavanja da bi se 
mogao učiniti program investicija, obim godišnjih 
seča i prema istome saobraziti rad strugara. 

Postrojenja u Drvaru treba temeljilo opraviti i 
modernizdvati; pitanju strugare u Dobrljinu treba 
isto posvetiti punu pažnju; jer je u sadanjem stanju 
ova pilana jedan teret za preduzeće. 

Trebaće veću pažnju posvetili preradi bukovine, 
nego li je to bilo pre nekoliko godina. 

Naposletku  treba  revidirati  i  same  pr 
nove ha kojima Šipad počiva. Nalazim d mo- 
guća i za budućnost neodrživa baza akcionarskog 
preduzeća. Za rad preduzeća nosi Ministar šuma i ru- 
dnika punu odgovornost, dok je njegova ingeren- 
cija razmerno maleni. Akcionarska je baza nezgo- 
dna i zbog loga što država ima svih 100% akcija u 
vojim rukama, tako da je preduzeće tek po imenu 

akcionarsko. 
Naposletku ceo Šipad u svojoj današnjaj organi- 

zaciji i suviše  je daleko od državne šumske uprave, 
tako da se ona ne može u punoj meri koristiti   i 
zultatima Sipodovog rada po pitanjima, koja se od- 
nose i na druga nedržavna šumska, preduzeća. 

Držeći u vidu važnost Šipada i zadatak koji ima 
u sklopu državne privrede, osetio sam potrebu da se 
pravni osnovi na kojima počiva šipad i celokupan 
njegov odnos prema državnoj šumarskoj administra- 
ciji postavi na jednu bolju i racionalniju osnovicu; U 
tom cilju podneo sara amandman, koji je Finansij- 
ski odbor usvojio,  a pO kome bi se Šipad i Durmi- 
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tor imali reorganizovati, napuštajući pri tome bazu 
akcionarskog preduzeća To bi bio jedan dalji korak 
u reorganizaciji državne šumske uprave i uopšte 
uprave državnih preduzeća. 

Pri tom naglašujem, da pri ovoj reorganizaci- 
ji mora biti sačuvano načelo pune kontrole rada jed- 
nog državnog preduzeća, na način koji neće ometati 
nesmetano komercijalno poslovanje ii razvoj pre- 
duzeća. 

Preduzeće Durmitor d. d. je osnovano 1926 sa 
akcijskim kapitalom od 5,000.000 dinara. 

1927 godine kupio je Sipad 50% akcija, a drugih 
50% bilo je u rukama šumskog preduzeća »Varde« d. 
d. u Višegradu. Eksploataciju od crnogorskih ple- 
mena zakupljene drvne mase, (oko 700.000 nv') vr- 
šila su u to vreme oba preduzeća zajednički. 

1929 godine kupio je Šipad od »Varde« i drugih 
50% akcija uz uslov da ova u Sumama »Durmitora« 
u svojoj režiji posečc drvnu masu od 400.000 nr' po ce- 
ni od 60 dinara po 1 nv'. Međutim u toku realizo- 
vanja ugovora došlo je do sudskog spora, koji još 
ni danas nije okončan. 

Pošto se po ugovorima, zaključenim sa crnogor- 
skim plemenima, zakupljene šume imaju iskoristiti 
najkasnije do 1940 godine, to Šipad nije mogao da 
sačeka okončanje ovog spora, već je 1932 godine 
za račun Durmitora kupio pilanu u Ustiprači za iznos 
od 1,650.000 dinara i nastavio eskplotaciju u vlasti- 
toj režiji. 

Celi ovaj angažman sa Durmitorom bio je štetan 
po Šipad, koji je do danas u ovo preduzeće uložio 
znatan iznos od 25 miliona dinara i pored toga što 
se i samo preduzeće danas nalazi u teškom finansij- 
skom stanju. 

Da se spase barem jedan deo uloženog kapitala, 
potrebno je da pilana u Ustripači radi i da celo pre- 
duzeće Šipad i dalje finansira. U protivnom slučaju 
rok zaključenih ugovora će isteći (1940 g.) i ceo 
investirani kapital će propasti. 

Preduzeće danas raspolaže sa drvnom masom 
cirka 500.000 m' bukove i jelove šume dobrog kva- 
liteta u Zetskoj banovini. Za poslovanje preduzeća 
Šipad je u toku meseca januara t. g. doznačio obrt- 
ni kapital u iznosu od daljnih 6 miliona dinara. 

Stanje je preduzeća teško, jer nema izgleda da 
bi se u dogledno vreme moglo rešiti dugova Šipadu, 
a usled gubitka parnice sa Vardom gubi preko polo- 
vine akcijskog kapitala. 

Zbog toga je spomenutim zakonskim ovlašće- 
njem obuhvaćen i Durmitor te bi se tom prilikom 
imalo isplatiti i njegovo stanje i odrediti što treba. 

Preduzeća u kojima država samo učestvuje jesu: 
1) Krivaja šumsko industrijsko A. D. prije Aj- 

zler i Ortlib. Prema § pravila akcijski kapital iznosi 
90,000.000 dinara, razdeljen na 360.000 akcija po 
250 dinara. Od toga akcijskog kapitala ima država 
26% ili 23,4 miliona dinara. 

Smatram, da su prilike i rad toga preduzeća bar 
u glavnim crtama poznate g. g. narodnim poslanicima. 
S toga na ovome mestu ne bih ulazio u detaljnije iz- 
laganje tih prilika i odnosa države prema preduzeću. 
Tek konstatujem da se u tome odnosu država -ojav 
Ijuje opet u dva vida: 

1 — kao saugovorač sa Krivajom, kojoj prepušta 
eksploatisanje velikog područja svojih šuma na dugi 
niz godina, a po uslovima koji su štetni za državu. 

Pored toga preduzeće eksploatiše i 113 kilometara 
državne šumske željeznice Zavidović—Kušače i predu- 

zeće mesto da plati državi zakupninu od 52.500 svaj- 
carskih franaka, uspelo je da na državu prebaci to- 
božnji deficit željezničkog saobraćaja od godišnjih 
4—6 miliona dinara. Taj deficit ima se plaćati šum- 
skom taksom tako, da bi država na kraju krajeva 
imala da daje preduzeću drvo gotovo besplatno. 

Isto tako štetne su i neke odredbe o intenzitetu 
seča, koje bi mogle da ozbiljno ugroze i sam opsta- 
nak šuma. 

2 — Država se pojavljuje kao suvlasnik predu- 
zeća, t. j. kao posrednik izvesnog dela akcija. Ni ovaj 
odnos nije bio državi na korist, jer pretstavnici dr- 
žave ranije nisu umeli, da ne kažem koju drugu reč. 
da čuvaju i brane državne interese. 

Držimo li u vidu da preduzeće od novembra 1930 
ne radi, to je time imobilisana i umrtvljena jednn 
velika državna imovina. Takav je odnos šteta ne satno 
po dražvu, nego je od goleme štete za tamošnji pa- 
sivni kraj, koji ne može da nade zarade u državnim 
šumama, koje propadaju i koje su mu i njiva, livada, 
pašnjak i jedino vrelo zarade. 

Banska uprava u Sarajevu donela je svojevremeno 
rešenje o prestanku toga preduzeća. Državni je savet 
kao najviši upravni sud, u poslednjoj instanci osnažio 
to rešenje. Prema tome preduzeće ima da likvidira 
S obzirom na izloženo. Ministarstvo šuma i rudnika 
preduzelo je sve potrebne mere da se ugovor raskine, 
da se šuma oslobodi i da se u onim postranim šumama 
ugovornog područja ponovno pokrene rad. U tom 
cilju uneto je u Finansijski zakon da se na takim po- 
dručjima može otpočeti sa radom u državnoj režiii. 
Pošto takav rad većeg obima nije moguć prema od- 
redbama važećeg pravilnika o režijskom iskorišćava- 
nju državnih šuma, poveriće se iskorišćavanje dela 
Krivajinog područja privremeno državnom peduzeću 
Šipad, da on privremeno radi u tom podučju u odgo- 
varajućem obimu. Dok se ne donesu definitivne za- 
konske mere. 

Smatram potrebnim da. naglasim, da će se рп 
tom režijskom radu postupati oprezno i po unapred 
utvrđenom planu, kojim će se nastojati predvideti sve 
potrebne mere, tako da se može očekivati pun uspeh, 
koji će bit od koristi i po državu, koja će otvoriti novo 
vrelo državnih prihoda, i po tamošnji svet, koji će 
ponovno doći do potrebne zarade. 

Preduzeće, u kom još učestvuje država, je desti- 
lacija drva D. D. u Teslicu. 1919 godine uzeta je pod 
sekvestar nemačka hemijska fabrika u Teslicu, u ko- 
joj je bilo angažovano i engleskog kapitala. Otkupom 
toga kapitala za iznos od 2,000.000 dinara prešlo je 
celo poduzeće u vlasništvo države. Akcijski je kapital 
20.000.000 dinara, od koga je za 3 miliona dinara ak- 
cija dobila država, time da sve instalacije, koje su dr- 
žavne, izda Destilacija d. d. zakup na 25 godine (do 
1947 god.) uz paušalnu zakupninu od 2 miliona di- 
nara i garantovanih 240.000 dinara godišnje divi- 
dende. Odnosi između države i ranijih vlasnika nisu 
definitivno likvidirani, jer zemljište i druge nekret 
nine još uvek nisu gruntovno prenete na državu, -i iz- 
date su u zakup. Isto tako za sve mašinerije (preuzete 
i dogradene) još uvek nije sastavljen detaljan Inven- 
tar. Osim toga ostala su nelikvidirana dugovanja i 
potraživanja bivše hemijske fabrike u iznosu od više 
miliona dinara. Da bi se sva sporna pitanja raščistila, 
potrebno je obrazovati naročitu stručnu komisiju 
(likvidaoioni odbor) u kome smislu su već poduzeti 
potrebni koraci. Do tada ne može se raspolagati ni 
sa fondom od 2,500.000 dinara, koji je u tu svrhu od 
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strane bivšeg likvidacionog odbora deponovan kod 
Državne hipotekame banke. Preduzeće danas spada 
u interesnu sferu Prve hrvatske štedionice u Zagrebu, 
te se usled opšte privredne krize nalazi u teškom po- 
ložaju. Ukupni gubitci do 1931—^1932 god. iznosili su 
8,10^-545 dinara. U poslednje vreme stanje u podu- 
zeću se nešto popravilo, tako da je za poslovnu go- 
dinu 1932/33 iskazan dobitak od 4.002 dinara. Ugo- 
vorenu godišnju dividendu u iznosu od 240.000 dinara 
poduzeće plaća redovito. Naposljetku država učestvu- 
je preko Sipada i u Celulozi a. d. Drvar. Od celokup- 
nog akciskog kapitala od 12 miliona dinara otpada 
na državu 49%. Država je dakle u neznatnoj manjini 
prema švajcarskoj grupi akcionara. Preduzeće ne radi 
još od godine 1931 zbog promenjenih prilika na me- 
đunarodnom tržištu celuloze. Sipad ima svakako in- 
teresa da ovo preduzeće proradi, jer bi se na taj način 
oko 80.000 pr. metara celuloznog drveta moglo unov- 
čiti, dok danas ostaje neiskorišćeno u šumi. Ima 
opravdane nade da će to preduzeće moći skoro pro- 
raditi. 

Iz svega izloženoga može se izvesti zaključak, 
da državna preduzeća Sipad i Durmitor treba reorga- 
nizovati i da bi tako reorganizovana i postavljena na 
novu osnovicu mogla da budu od zlatne koristi po 
državu. Naprotiv učestvovanje države sa izvesnim de- 
lom akciskog kapitala, to je naročito bio slučaj kod 
Krivaje, nije bio koristan po državu. Interesi države 
kao saugovorača redovno su bili zakidani, jer su se 
uvck tražile beneficije i odstupanja, jer da su korisna 
za preduzeća a time posrednim putem i za državu. 
Tako rezonovanje pokazalo se netačnim, jer se iz- 
vesnim operacijama uvek izvelo da država ne dođe 
do prave koristi od svoga, učestvovanja, što je, po- 
navljani, bio eklatantan slučaj kod Krivaje. 

Mišljenja sam, da u buduće nikako ne bi trebalo 
ulaziti u ovakav mešoviti režim. A pri realizovanju 
postojećih treba nastojati da interes države bude u 
punoj meri zaštićen, vodeći pri tome računa i o oprav- 
danim potrebama preduzeća. No to se nikako ne srne 
izroditi   u eksploataciji države. 

U vezi nameravane revizije Zakona o šumama 
treba da kažem ovo: novim Zakonom o šumama od 
21 decembra 1929 godine, koji je stupio na snagu 1 
jula 1930 godine, inaugurisana je jedna nova šumar- 
"sko-ekonomska politika. U prvom redu sprovedena 
je unifikacija šumarskog zakonodavstva koje je do 
tada obuhvatalo 18 raznih zakona i naredaba. Prili- 
kom sprovodenja novog Zakona pokazalo se da su 
neke njegove odredbe za sadanje prilike suviše stro- 
ge, naročito neke kaznene odredbe i da bi ih trebalo 
ponešto ublažiti. Jedna mala revizija toga Zakona već 
je izvedena zakonom o izmenama i dopunama Zakona 
o Sumama, kojim je izmenjen član 157 koji određuje 
kazne za nedozvoljenu popašu. 

Pored revizije kaznenih odredaba trebalo bi iz- 
meniti i neke odredbe opšteg karaktera, zatim odred- 
be koje su od važnosti za odbranu otadžbine, nadalje 
neke odredbe o gospodarenju sa državnim šumama 
i naposletku dopuniti neke odredbe o pošumljavanjii 
krševa i goleti. Sve su te izmene manjeg obima te 
neće menjati opštu liniju ni smernice pomenutog Za- 
kona o šumama. Projekat tih izmena već je izrađen 
te nema zapreka, da se u što kraćem vremenu iznese 
pred  Narodno Pretstavništvo. 

Novi Zakon o lovu od 5 decembra 1931 niie mo- 
gao da dobije obaveznu snagu, jer se nisu mogle do- 
neti   banovinske uredbe u smislu §  112 pomenutog 

zakona. Sad je i taj nedostatak uklonjen, jer je amand- 
manom u Pinansijskom zakonu za godinu 1934/35 od- 
leđeno da uredbe spomenute u § 112 zakona o lovu 
mogu doneti i sadanja banska veća. Time je dato pra- 
vo samoupravi da ona propiše uredbu prema svome 
nahođenju i svojim potrebama. Prema tome moći će 
svaka pojedina banovina odlučiti da li prihvaća za- 
kupni sistem lova ili će u krajevima gde je ranije bio 
legalni sistem lova ostavi i dalje taj sistem. 

Prelazim na osobito važno pitanje ograničenja 
državnih šuma u Srbiji, Južnoj Srbiji i Crnoj Gori. 
Taj je rad postavljen na solidnu osnovicu Zakonom 
od 27 marta 1930 godine. Pitanje ograničavanja šuma 
jedan je važim privredni problem, jer se njime regu- 
liše ne samo pravno pitanje svojine, već ujedno i pi- 
tanje ekonomskog prosperiteta zainteresovanih sela, 
zaselaka i opština. U godini 1933 rađeno je mnogo 
na ograničenju državnih šuma blagodareći specijal- 
nom kreditu koji je po članu 59 tač. 3 Finansiskog 
zakona za godinu 1933/34 bio utrošen iz ranijei1- šum- 
skog fonda Kraljevine Srbije. Kad bi ove godine bila 
na raspolaganju jednaka sredstva, mogao bi se taj rad 
okončati u ovoj godini. Budžetom su međutim pred- 
videni nedovoljni krediti, tako da se ove godine ogra- 
ničavanje šuma neće moći produžiti u onim razmera- 
ma kako je to bilo prošle godine i ako bi bilo za želiti, 
osim ako se bude moglo postići povećanje kredita u 
toku budžetske godine u što se pouzdano nadam. 

Pri oceni rezultata ne srne se ispustiti iz vida da je 
ovo jedan veoma delikatan posao, daše vrši u suprot- 
nosti načela da je šuma opšte dobro. Zbog toga i rad 
sudova za ograničavanje dovode do izvesnih žalbi, pa 
bio taj rad ma kako objektivan. Prilikom rasprave u 
Pinansijskom odboru imao sam prilike da čujem žal- 
be i napomene g. g. narodnih poslanika, te sam vo- 
ljan da učinim sve što se u granicama zakona može 
učiniti da se greške, u koliko su počinjene, isprave 
i zainteresovani do pravilnog rešenja dođu. 

To se naročito odnosi na još neograničene šume. 
Međutim, teže je pitanje već ograničenih šuma, 

kod kojih je već povučena granična linija. U tom slu- 
čaju doneta rešenja mogu se. mpj'jati samo zakonom, 
jer se kod novo stroveno^ stanja radi o otstupanju 
državnog zemljišta. I u takvim slučajevimr '••eba-ć? 
stvar ispitati, utvrditi pravo stanje i zakonskim reš' 
njem ispraviti eventualno učinjene greške. U tom ci- 
lju određeno je već da se spremi zakonski projekt. 

Pošumljavanje goleti, krševa i živog peska je 
jedan važan problem, čiju važnost i zamašaj mislim 
da je nepotrebno dokazati. Pošumljavanje krša i go- 
leti nije samo od užeg lokalnog interesa, već to pita- 
nje treba učiniti jednim opšte-narodnim zadatkom. 
U pitaju je 800.000 ha golih i pustih terena, koje tre- 
ba zašuniiti i privesti višoj kulturi. Prema Zakonu J 
šumama krševi i goleti imaju se prethodno izdvojiti, 
popisati i kartiratl. Ima se izraditi generalna osnova 
pošumljenja i sve goleti, postepeno u roku od 50 
godina posumiti. 

Pitanje pošumljavanja krševa i goleti ne srne se 
smatrati čistim tehničkim problemom, jer kad bi se 
to pitanje shvatilo sa čisto šumarsko-lehničke strane, 
bilo bi samo pitanje sredstava da se pošumljenje iz- 
vede. Međutim pošumljenje krša i goleti je istovre- 
meno i jedan krupan privredni problem, jer osetljivo 
tangira interes stočara, koji napasaju svoja stada po 
kršnim i golim obroncima. Ne smeju se bez potrebe 
smanjivati i uslovi za život toga stanovništva, te se 
zbog toga pošumljavanju krševa i goleti ima pristu- 
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piti smišljeno po planu i sa metodima, koji će naj- 
brže dovesti do rezultata. 

U nepoznavanju te istine leži morilce i uzrok 
averziji samog seoskog stanovništva prema pošum- 
Ijavanju krša i goleti. Neprestano su se stavljale pod 
zabranu nove površine nad kojima uspeh zašumljava 
nja nije bio zadovoljavajući i zbog toga su se zemljo- 
radnici prirodno morali osećati pritešnjeni u prostoru, 

Sa takvom praksom treba prestati, a i prestaje se. 
Pošumljavanja treba d^v se vode sistematski počev 
od udaljenih mesta, koja su najmanje na udaru stoke. 

Zatim treba posvećivati i izvesnu pažnju parki- 
ranju varošica, banja, izletišta, primorskih mesta, jer 
je sve tO u vezi sa turizmom, koji takode donosi veliku 
korist. Samo naidašnjem, da treba da bude pravilna 
ravnoteža između izdataka, koji se čine za pošundja- 
vanje čestih krševa i goleti i onih izdataka, koji se 
izdaju za razna parkiranja. 

Rad na pošumljavanju krševa i goleti skup i'.' 
posao. Ovisi o terenskim prilikama, gustoći sadnje 
i setve, starosti sadnica i t. d. te se može proceni'i 
prosečno sa 4-5.000 dinara po tednom ha. 

Držimo  li  u  vidu  da  se  od  označenih  površina 
kojih ЗОО.ОПО hektara moglo zašumiti prirodnim mi- 
lem, t. i. stavljanjem pod zabranu i t. zv. resurekcijom 
ostaje ioš mek oeromna površina od 500.000 hektara 
ili 5.000 kvadratnih kilometara. 

Godišnje bi trebalo zašumiti oko 10.000 hekta- 
ra sa troškom od okruelo 40 miliona dinara. Svakako 
jedna velika svota, koja zahteva veliki i finansiiski i 
materijalni naoor. Država daje iz budžeta godišnje 
prosečno oko 1 milion dinara. 

Iz fonda za poSuml.javanje daje se godišnje oko 
1 - 5 miliona dinara, a banske uprave svojim bano- 
vinskim budžetima daju godišnje oko 2—3 miliona 
dinara. 

Sredstva su, dakle, nedovoljna za izvršenje na- 
preci izloženog programa. Potrebno je stoga ceo 
posao tako oreanizovati, da bi se i sa ograničenim 
sredstvima postigao što veći uspeh. 

U tome cilju napustić'e se državna režijska no 
šundifvanja. koja su spojena sa nerazmerno velikim 
troškovima, Zatim država će o svom trošku odnosno 
finaiisirati samo takva oošumljavania koja su u ОО- 
^tem interesu, prepuštajući ostala i manie važna po- 
šumliavanja samoupravama, odnosno privatnoj .ini- 
cijativi. 

I u pogledu samog stručnog izviđanja i načina 
rasporeda radova pristupiće se ponešto izmenjenim 
metodama. Težište rada neće se polaeati na veslačka 
pošumljavanja. jer ie taj rad ekun i sooro napreduje 
Tako se do spdn usnelo posumiti oko 23 000 ha oustOfT 
i polog zemljišta. Sto je svakako lep rezultat, ali koli 
išče/'nai pred oFromnošću površine krševa i goleti 
koje treba još nošumiti. 

Težište rada preložiće se na spašavanje i održa- 
vanje šikara i ostalih površina, na kojima ima ioš 
elementa vegetacije, koja se zabranom od paše i ču- 
vanjem za razmerno kratko vreme mosni pretvoriti 
U dobni i gustu izdanačku šimiu. Na taj će se način 
velike i prostrane površine šuma br/o i s nsoehom 
podići, .ledina potrebna m-era za uspeh ovakovih ra- 
dova je obrađivanje takovih površina, što je ioš uvek 
mnoero jeftinije netro skupa veslačka pošumljavanja 

Pored topa oristuoiće se u većem obimu, nego 
Što ie to do sada bivalo, izvodeniem I. zv. resure.n- 
cionlh seča za obnavljanje šuma lišćara. 

Naposletkn čitavo pitanje pošumljavanja trolv, 
još bolje postaviti na naučne temlje, postavljajući 
na određenim mestinia pi kusne ili primerne površin^ 
na kojima bi se imalo proučavati najbolji metod sa- 
dnje za pojedine krajeve. 

Isto tako moraće se odrediti još u toku ove gQ. 
dine revizija svih do sada izvršenih pošumljavanja kr- 
ševa i goleti, da bi se utvrdilo na licu mesta šta ip 
do sada učinjeno i sa kakvim uspehom, da bi se sa> 
kupila i koordinirala iskustva te da bi se i na tim te- 
meljima odredile smernice za dalji uspešan rad. 

Pored svega toga državna sretstva još uvek   ile. 
će biti dovoljna da se izvede ceo program. Potrch,i, 
je osloniti se i na privatnu inicijativu, jer se tek  р0, 
moći ne može pokrenuli ceo splet pitanja pošiunij ., 
vanj;-' krševa i goleti i s uspehom rešiti. 

U tome cilju treba i dalje pomagati samouprave 
i pojedina lokalna udruženja /a pošumljavanje krge. 
v;< i goleti u blizini pojedinih gradova, varošici i u. 
selja, kupatila i letovališta, dajući besplatno seme, sad' 
niče i stavljajući na raspolaganje stručne šumarska 
činovnike. U tom cilju uneti su u Finansijski 7.ak0|, 
potrebni amandmani. 

Naposletkn treba pristupiti i davanju pustih (j,. 
žavniii i opštinskih zemljišta u vlasništvo licima, koja 
preuzmu obavezu da će to zemljište u izvesnom roku 
posumiti. Time bi se u najširoj meri angažovao i p,.^ 
vredni interes, te bi se i na taj način u mnogome 
pitanje pošmuljavinja krševa i goleti uspešno p,.; 
velo kraju. 

U tom cilju i/radeni su projekti zakona za iU-0, 
bu državnih i opštinskih pustih zemljišta. Potrebno ; , 
još samo konačn;' redakcija da se zatim iznesu рген 
Narodno pretstavnišfvo. 

Na ovome mestu ne mogu ulaziti u detalje; ali ^, 
nosim da se šume ni u kom slučaju ne smeju delitj 
[sto tako neće se smeti deliti ni opštinska zemljigta, 
koja dolaze u obzir za ispust stoke. 

Naposletkn ceo postupak treba da bude što jef 
liniji. 

Zakon o otkupu mera i baltalika na pravnom nod, 
ručju ranije Bosne i Hercegovine naročilo ie važan i 
potreban. §-om 184 Zakona o šumama predvideno je 

da će se novo uređenje državnih šuma, opterećenih 
službenostima u Bosni i Hercegovini, propisati spe. 
cijalnim zakonom. 

Pitpnje otkupa mera i baltalika povlači se j к 
od И)0П godine, kad je bio izrađen i predložen biv. 
šcm bosanskom saboru nacrt zakona o otkupu rnerg 
i baltilika. 

Država je, sprovodeći svoju agrarnu politiku ni-,,. 
ma određenom planu .uredila najveći deo ranijih IV-,,. 
dalnih odnosa. Ostalo ie još da se uredi pitanje ot. 
kupa prava na drvarenje i popašu u državnim šuma- 
ma Bosne i Hercegovine, koje ims>ju tamošnji zemlio- 
radnici. Smatram da je došao momeua! da se j гебе- 
nju toga pitanja jednom pristupi. 

Li tom cilju izrađen je u Ministarstvu šuma i rud- 
nika projekat zakona o otkupu mera i baltalika. 

Na ovome bi mestu, ne ulazeći u detalje zakon- 
skog projekta, istakao samo sledeče glavne smer- 
nice: 

1 - Otkup će biti u naravi t. j. izdvajanjem po- 
trebnog dela državne šume i pašnjaka, a kao otkup- 
nog ekvivalenta. 

2 — Otkup u naravi može se vršiti generalnom 
(ovlaštenim opštinama, selima,   zajednici interesenata 
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i l.  d.) ili singularnom (pojedinim ovlaštenicima) de- 
obom. 

Projekat  zakona usvaja otkup u naravi, jer lo 
odgovara istoriskom razvitku i potrebama naroda. 

( nim zalcondm pokrcnua- se još i neka druga pi- 
tanja kao na primer o naeinu izvršavanja oviažtenič- 

■: prava u vezi sa o\lašteničkini objektom, o even- 
tualnoj deobi mera i pustih šumskih zemljišta, o po- 
deli zemljišta beskućnicima, zatim iskorišeavanje pla- 
ninskih pašnjaka koji nisu tangirani spomenutim za- 
konom, komasacija i arondiranje šumskog zemljišta 
i ispaša i naposletku uređenje zajedničkih pašnjaka 
na bivšoj bosansko-hercegovačkoj i dalmatinskoj gra- 
nici. Sva ta pitanja imaju se rešiti posebnim zako- 
nima, kojima ima da prethodi zakon o otkupu mera 
i  baltalika. 

Kako se vidi ima da se izvrši čitav jedan agrarni 
problem koji će svakako doneti koristi narodu. 

Otkup servitutnih prava bivših vojno-krajiških 
komuniteta u državnim šumama takode ne treba dalje 
odlagati. Zakonom od 8 jula 1871 inartikulisanim za- 

iskim člankom XXX — 1873 „o otkupu šumskih 
služnosti pripadajućih stanovnicima vojno-krajiškog 
područja u ondašnjim državnim šumama" određen je 
otkup servitutnih prava samo onih krajiških stanovni- 
ka koji su pripadali krajiškim opštinama Nikakav ob- 
zir nije uzet na prava stanovnika tada još postojećih 
vojno-krajiških komuniteta (Militar-Grenc Komunita- 
ten) u državnim šumama. Tek kasnije, kralj, reskrip- 
tom od 15 avgusta 1877 priznata su konačno, odnosno 
potvrđena su u nekim bivšim vojno-krajiškim komuni- 
tetima (tada već gradovima) izvesna servitutna prava 
U državnim šumama, ali je pitanje njihovog otkupa 
ostalo ne rešeno sve do danas, iako je od spomenu- 
tog-  reskripta proteklo preko 50 godina. 

Za   bivše   monarhije  nije  se   ni  pokazivala   neka 
naroČita sklonost za konačne uređenje tih pitanja. Ta 
su  prava bila samo trpljena te se u nekoliko sluča- 
jeva   raznim  načinima  pokušavalo, da se što  više o- 
■•ranici   i   njihovo   izvršavanje,   kad  se  već  samo  po- 
sojanje tih prava nije moglo osporavati. Tako je na 
rimer  pravoužitnicima bivšeg krajiškog komuniteta 

Lvostainica bilo obustavljeno izdavanje besplatnog ser- 
vitutnog drvetau godinama 1891-92—1894-95 „jer da 
ne   mogu dokazati, da su se  i U kojoj meri koristili 
tim  paržilima do godine  1872"   tek   posredovanjem 
bivše   zemaljske vlade u Zagrebu određuje ug. Mmi- 
Star poljoprivrede rešenjem br. 18.088    - 1895, da se 
građanima spomenuto-' grada  ima i  nadalje  izdavati 
njihova pripadnost na besplatnom ogrevnom i građev- 
nom drvetu. Takav postupak bivših mađarskih vlasti ne 
jme   nas čuditi, ako >e samo selimo, da su državne 
šume na pravnom području ranije Hrvatske i Slavonije 
bile smatrane svojinom ,,Kr. Ug. šumskog erara'. Pri- 
znavanje servitutnih prava stanovnicima bivših komu- 
niteta   i  pravilno izvršavanje tili prava značilo je  ne 
amo   neželjeno opterećenje šuma ,,Kr. ug. šumskog 

, rara", nego i jačanje naišeg elementa. A to sigurno 
nije  bila neka naročita briga onih koji su vodili po- 
slove   bivše ug. pole Monarhije.  1 tako ta prava ve- 
getiraju do dana današnjega, ne pokrećući se iz si- 
tuacije  stvorene  reskriptom  iz godine  1877.  Za  dr- 
žavu   su,  kao i  većina  neuređenih servitnia,  svakako 
teret,  a za njihovi1 uživaoce, ovako neuređena, ne bas 
velika  korist. . 

U obzir dolaze ovi bivši vojno-krajiski komnnr 
leti, sada £,-'dwvi; Karlobag, Seni, Kostajnica. Ivanić 
Giad, Bjelovar, Brod, Zemun i Bela Crkva. 

Servitu'Jia prava sastoje se u besplatnom sakup- 
ljanju otpadaka i ležike, besi latnem dobivanju o 
Ljievnog i građevnog drveta za domaću potrebu i 
pravu na besplatnu popašu stoke potrebne za domaću 
potrebu, a sve lo prema propisima pravilnika koji je 
nekada v redio za državne šume u doba Vojne Krajine 

Privatnopravni interes države kao sopstvenice 
šuma traži, da se ona oslobodi tih servituta, koji za 
nju predstavljaju samo teret, a nikako korist. Drža- 
va mora da čuva zapravo tuđu šumu, da za nju pla- 
ča porezu da izvodi u njoj sve potrebne gospodarske 
mere bez ikakvih protivusluga sa strane pravoužii- 
nika. 

Otkup njihovih prava od koristi je i za same na- 
vedene gradove, jer bi došli do svoje sopstvene šume, 
što svakako pojačava njihov ekonomski položaj. 

Nema nikakvih bojazni da bi spomenuti grado- 
vi sa tim šumama loše gospodarili, jer postoje pozi- 
tivne zakonske odredbe 0 upravi i nadzoru samoiij nv- 
nih šuma. 

Naposljetku i socijalni interes, koji treba tla po- 
čiva na pravičnosti, zahteva da se ovo pitanje, koje 
se povlači preko pedeset godina, jednom okonča. 
Smatramo i pitanje bivših krajiških servituta jednom 
celinom, to i socijalna pravda zahteva ,da se i po- 
slednji feudni ostatak iz doba Vojne krajine — a to 
su ova prava — jednom konačno likvidira. 

Postojanje ovih prava izvan svake je sumnje. 
Najveći deo tih prava izvršavan je tečajem vremena. 
Stoga ne bi bilo u interesu jedne oprezne i taktične 
državne politike osporovati ta prava ili bez razloga 
odgađati njihov otkup. 

Zakon o šumama od 21 decembra 1929 godine 
nije predviđao otkup ovih servitutnih prava. Od- 
redba trećeg stava § /0 toga Zakona ne može se od- 
nositi na ovaj slučaj. Novo uređenje državnih šuma 
u ijosni i Hercegovini, opterećenih službenostiiiia, 
ima se u smislu g 184 istog Zakona urediti snecijal- 
nim zakonom. Analogno tome ima se zbog nedo- 
statka pozitivnih zakonskih odredaba i za otkup ser- 
vitutnih prava bivših krajiških komuniteta doneti 
naročiti zakon. 

Obzirom na izloženo trebaće pristupiti izradi 
zakonskog projekta, kojim bi i ovo pitanje bilo jed- 
nom definitivno okončano. 

Od komunalnih šuma u našoj zemlji posebno i 
značajno mjesto zauzimaju krajiške imovne općine, 
koje se nalaze na teritoriji biv. granice u Hrvatskoj, 
Slavoniji i Vojvodini. One su najveće, eminentno 
seljačke, šumske zajednice u zemlji, javno-pravne 
korporacije s trajnom svrhom, nastale segregacijom 
Šumskih servituta iz državnih šuma U biv. Vojnoj kra- 
jini, a osnovana su na zakonu od 8 juna 1871 godme 

o segregaciji šumskih servituta U državnim šumama, 
i na zakonu od 15 juna 1873 o imovnim općinama. 

Ima ih deset: (iločka. Ogulinska, Slunjska, Prva 
Hanska, Druga B&nska, Đurđevačka, Križevačka, Gra- 
diška, Brodska i Petrovaradinska. Lička nije još do 
■danas orgauizovana. 

Članova zemljoradnika, zadruga ih familija ima 
do 130.000 sa preko 600 hiljada duša. 

Prema prirodi i svrsi tih ustanova, njihove glav- 
nice u drvetu i koliko ima u novcu, imaju da ostanu 
nedirnute za sva vremena, dok se uživati smiju pri- 
hodi od kamata tih glavnica. 

Glavna im je zadaća, da trajno podjednako pod- 
miruju članove zemljoradnike gradom, ogrevom i po- 
pašom za njihovu kućnu i gospodarsku potrebu. Se- 
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ljak u blizini šume ne može bez nje da živi, jer je 
šuma sastavni  deo  njegovog  gospodarskog  života. 

Osim toga što te ustanove imaju tako važnu ulogu 
u ekonomskom životu znatnoga broja seljaka, one u 
stanovitim podavanjima u novcu i materijalu za- 
menjuju državu, jer na jednom velikom teritoriju 
snabdevaju sve školske, upravne i crkvene općine sa 
ogrevnim i građevnim drvetom, zatim doprinose za 
podizanje škola, crkava, cesta, uređenje potoka, za- 
gradivanje bujica, izvođenje kanala, odvodnjavanja i 
za ostale kulturne i ekonomske svrbe svoga kraja tako 
da su od svos^a postanka do danas iz vlastitih sredsta- 
va doprinele oko 150 miliona kruna odnosno dinara u 
zlatu, koju bi svotu inače bila država dužna da izda. 

Površina šuma imovnih općina iznosi 730 hilja- 
da kat. jut. ili 420.000 ha. 

Njihovi godišnji proračrni zajedno iznose pro- 
sečno oko 60 miliona dinara. 

Kapital u šumama u drvnoj masi, iznosi cea 70 
miliona kub. met., te sa zemljištem i zgradama vre- 
di imovina tih ustanova najmanje 3 milijarde dinara. 

Godišnji proračuni daju nam ovu sliku: 
Na ličnu režiju, aktivno i penzionisano osoblje, 

troši se 27,5 miliona dinara ili 45,2%. 
Na javne dažbine, za državni porez, banovinski 

prirez općinski namet i ostale javne dažbine 18,2 mil. 
din. ili 29,8%. 

Na materijalne izdatke, troškove gospodarstva, 
razne javne doprinose i ostalo 15,3 mil. din. ili 25%. 

Zbog velikoga pada cena devetu, zatim zbog 
dosta velikih javnih dažbina, zbog velike lične re- 
žije, naročito posle podržavljenja uprave godine 
1922, a zbog nemogućnosti da država preuzme na 
svoj budžet oko 1500 aktivnih lica i penzionera, do- 
šle su te seljačke ustanove u gotovo beznadan po- 
ložaj, tako da su do kraja 1933 godine ostale dužne 
na ime: 

a) državnoga poreza 9,1 mil. dinara, 
b) banovinskog prireza 1,4 mil, dinara, 
c) općinskih nameta 8,8 mil. dinara, 
d) ostalih javnih dažbina 9,2 mil. dinara 
ili svega: 28,5 mil. dinara. 
Osoblju dužne su 12 mil. dinara ili svega duguju 

sa krajem 1933 godine 40,500.000 dinara. 
Na državnu se pomoć ne može momentano ra- 

čunati. 
U interesu seljačkog naroda, a to je i državni m 

res, mora se sve učiniti da se popravi stanje kod tih 
seljačkih ustanova. 

Ovo će se moći postići dobrim delom tako, da 
se provede reorganizacija tih ustanova, čime bi se 
one sanirale i olakšale današnje teško stanje, koje 
inače neće prestati ni prestankom krize. Ovlašćenje 
zato predvideno je u Finansijskom zakonu. 

Gospodo narodni poslanici, uz predlog budžeta 
za rudarsku struku imam da kažem sledeće: 

Predlog budžeta za rudarsku struku za 1934/35 
godinu sadrži kredite za rashode i prihode: 

1) Odeljenja za rudarstvo u Beogradu, 
2) Rudarskih satništva u Sarajevu, Zagrebu, Spli- 

tu  i Rudarskog glavarstva u Ljubljani. 
3) Nižih rudarskih škola u Celju i Knjaževcu i 
4) Svih državnih rudarskih preduzeća sa njiho- 

vom centralnom direkcijom u Sarajevu. 
Kako je Narodnoj skupštini već od ranije po- 

o  eksploatiše  država  u  vlastitoj   režiji  više   ru- znato 

darskih preduzeća. i to: 14 ugljenih rudnika, 2 rudni- 
ka gvozdene rude, železarn u Varešu sa nekoliko 
sporednih prometa. 

Računsko-komercijalni rad ovih preduzeća kao 
celine bio je od Ujedinjenja stalno aktivan, t.j. radila 
su i rade ova preduzeća i sada sa čistom dobiti. Za 
tih 15 godina postigla su državna rudarska preduze- 
ća ukupne čiste dobiti oko 600,000.000 dinara. 

Od ukupnih rashoda ovoga predloga budžeta 
preko 98% otpada na potrebe pomenutih državnih 
rudarskih preduzeća, dok sa ostatkom od nepunih 
2% imaju podmiriit lični i materijalni izdaci Mini- 
starstva, satništva i dviju rudarskih škola, te se pre- 
ma tome vidi, da se ovaj predlog budžeta tiče u 
glavnom državnih rudarskih preduzeća. 

Obzirom na ovu činjenicu od interesa je da ovoni 
prilikom bacimo jedan makar i letimičan pogld na 
prilike koje su vladale u toku prošle godine u na- 
šoj rudarskoj industriji. 

Opšta-privredno-finansijska depresija nije ostala 
bez štetnih reperkusija ni po našu rudarsku i topio- 
ničku industriju. Zaključno sa 1932 godinom zapa- 
ža se za poslednje 4 godine rad u proizvodnji sko- 
ro svih domaćih proizvoda, izuzimajući mali broj 
metalnih rudnika, čiji su proizvodi predestinirani za 
izvoz (kao olovno-cinkana ruda, koncentrat olova 
i cinka i bakar). U 1933 godini zapaža se i dalje pe- 
njanje proizvodnje rudarskih i topiničkih proizvoda, 
koji mahom pretstavljaju izvozne artikle pomenute 
industrije, (kao bakarne, olovno-cinkane i boksit- 
ne rude, sirovoga bakra, olova, cinka itd.) kao i po- 
jačanje istražnih radova i otvaranje zlatnih rudnika, 
(Slišane i Pek), ali se nažalost opaža i nadalje rad 
u ukupnoj produkciji svih vrsta uglja — oko 7% pre- 
ma 1932 godini, odnosno 27% prema 1929 godini 
— Sto je u toliko žalosnije, jer ugalj pretstavlja gro 
naše domaće rudarske proizvodnje, kako po količi- 
ni tako i po vrednosti. 

Za poslednje 3 godine na primer proizvedeno je 
svih vrsta uglja: 

U celoj državi:      Od toga u drž. rudnicima: 
1931 5,008.495 tona 1,786.422 tona 
1932 4,474.697 tona 1,586.583 tona 
1933 4,154.523 tona 1,449.549 tona 

Sa padom proizvodnje opao bi u istoj meri i 
broj zaposlenih radnika, no beda nezaposlenosti me- 
du rudarskim radnicima znatno je ublažena uzdrža- 
vanjem preduzeća od redukcije broja radnika ispo- 
mažući se radije, li granicama mogućnosti, reduk- 
cijom broja radnih dana. 

Redukcijom proizvodnje preduzeća su u toliko 
teže pogođena, što je istovremeno sa radom proizvod- 
nje usledilo i nekoliko drugih nepovoljnih okolnosti 
kao: vrlo opsežno snižavanje prodajnih cena proizvo- 
da, teško unovčavanje, odnosno teška naplata prodatih 
proizvoda i skoro totalno pomanjakanje potrebnih 
kredita. 

Razumljivo je, da su pri ovakvim okolnostima 
i rudnici morali biti u zaostatku sa svojim platež- 
nim obavezama prma raznim liferacijama prometno- 
ga materijala, kao što -nisu mogli na vreme isplaći- 
vati ni radničke zarade i plate namštenika, što je da- 
valo povoda mnogim intervencijama i neprilikama. 

Kao značajnu okolnost po našu rudarsko-topio- 
ničku industriju, a i po našu izvoznu trgovinu uop- 
šte moram istaći to, da se procenat učešća vredno- 
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sti proizvoda domaće rudarsko-topioničke industri- 
je u našoj izvoznoj trgovini povećava svake godine, 
kako se to vidi iz sledećih podataka uztih iz sta- 
tistike  naše spoljne trgovine: 

vrednost ukupnog   vred. izvezenih,   % izvezenih 
godina izvoza          rud. proizvoda rud. proizvoda 

1927 6.400,153.065 din.       490.,059.512 din.    7.66% 
1928 6.444,699.695 din.       540,724.460 din.    8.40% 
1929 7.921,707.922 din.        682,978.561  din.    8.62% 
1930 6.780,954.206 din.       802,628.955 din.  11.84% 
1931 4.800,965.997 din.      539,057.592    din.  11.24% 
1932 3.055,576.038 din.       392,771.730 din.  11.55% 

Kako je pak ovaj izvoz raspoređen, vidi se u 
glavnim potezima iz sledećih podataka o izvozu za 
1932 godinu. Naime izvezeno je te godine sirovoga 
bakra za 207,594.864 din. najviše u Nemačku 16.650 
tona, u Francusku 5.508 tona, u Belgiju 3.720 tona i 
t. d. Olovnoga koncentrata izvezeno je za 68,117.393 
din. skoro sve za Francusku. Cinkanoga koncentra- 
ta izvezeno je u Belgiju u vrednost od 33,079.368 
din. Hromove rude i hromovoga koncentrata izveze- 
no je, u glavnom u Ameriku za 13,797.981 din., siro- 
voga' olova izvezeno je u Austriju u vrednosti 
13,714.904 din., a za 7,648.560 din. izvezeno je boksi- 
ta'mahom u Nemačku, Italiju, Južnu Afriku i Nor- 
vešku. Pečenoga magnezita izvezeno je za 4,754.900 
din.  mahom u Holandiju, Belgiju i Farncusku. 

I ako je počev od 1930 godine procenat učešća 
domaćih rudarsko-topioničkih proizvoda znatno po- 
rastao u našoj izvoznoj bilansi samo usled jačega 
procentualnoga pada vrednosti našeg ukupnog izvo- 
za, ipak se iz gornjega vidi, da i inače, normalno, 
procenat učešća proizvoda domaće rudarsko-topio- 
ničke industrije nije bez značaja u našoj ukupnoj iz- 
voznoj trgovini, te se sama po sebi nameće misao 
boljeg' iskorišćenja ove pozicije u cilju jačeg aktivi- 
ranja naše spoljne trgovine. 

Kako se je kretala produkcija proizvoda držav- 
nih rudarskih preduzeća u nekoliko poslednjih bu- 
džetskih godina, vidi se iz sledećeg pregleda, gde su 
količine izražene u tonama: 

trodina ugalj željezne rude   sir. željezo   livena roba 
1930/3]       1,746.120       336.674       34.378       8 095 
1931/32      1.636.869 98.371        26.562       5.401 
1932/33      1,596.703 19.180        13.452        3.682 

Pada u oči vrlo veliki rad u proizvodnji želez- 
ne rude jer su inostrane topionice otkazale prijem 
ove rude'u drugoj polovini 1931 godine. Do danas 
se još nije uspelo ovu rudu plasirati u visim ranijeg 
izvoza. ., .,, .      , 

Država je radi važnosti uglja i gvodzja u privred- 
nom životu svoj rudarski rad uputila u glavnom sa- 
mo na eksploataciju uglja i gvozdene rude. Najviše 
svojih rudnika ima u bivšoj Bosni, gdje je ranije 
zauzela sva znatnija ležišta uglja i gvozdene rude. 

Za nekih pet do šest godina neposredno po pre- 
stanku Svetskoga rata na našem tržištu nije bilo do- 
voljno uglja, jer su rudnici u Srbiji bili uništeni, u 
u drugim pokrajinama nisu rudnici bili uređeni za 
potrebe ujedinjene Kralevine. Za to je tražnja uglja 
bila vrlo velika. No kad su se domaći rudnici u neko- 
liko restaurirali i kad je povoljna konjuktura izaz- 
vala otvaranje još mnogih novih rudnika uglja, na- 
stala je uskoro hiperprodukcija uglja, jer je proiz- 

vodnja premašila potrošnju. Ova okolnost postala 
je kasnije još osetljivija, kad je sa nastupom eko- 
nomsko-finansijske depresije počeo opadati i kon- 
sum uglja od strane državnih železnica j industrije. 
Državni rudnici uglja stavljeni su pred zadatak, da se 
prilagode novim tržišnim prilikama i to tako da po 
mogućtsvu što manje smanje svoju produkciju, jer 
smanjenje produkcije povlači za sobom povećanje 
proizvodnih troškova. Pri izmenjenim prilikama na 
ugljenome tržištu državni rudnici su osetili naroči- 
tih poteškoća u plasiranju sitnih vrsta uglja slabijeg 
kvaliteta, naročito lignita. Za rešenje ovog pitanja 
ispostavilo se je kao najrentabilnije, da se takav u- 
galj upotrebi za proizvodnju električne energije, za 
koju se ipak može naći interesenata, kao što su ve- 
ći gradovi, pojedine grane industrije, privredne za- 
druge i t. d. 

Međutim za izvođenje ovakvoga programa po- 
trebni su ne samo obilniji redovni krediti, nego i 
znatniji vanredni, investicioni krediti, na koje se da- 
nas jedva može računati. Pri svem tom državni rud- 
nici uglja moraće vremenom i u granicama raspolo- 
živih srestava težiti, da izvedu sledeči radni program, 
koji bi  omogućio  dalji  prosperitet ovih preduzeća. 

Na ugljenome rudniku u Zenici, za poslednje tri 
godine uspelo se je, ne bez velikih napora, da se o- 
končaju građevinski radovi za proširenje postojeće 
električne centrale, iz koje bi se liferovala električna 
struja za potrebe rudnika i željezare u Zenici, kao i 
za potrebe rudnika uglja u Kaknju, dok bi se sada- 
nja električna centrala u Kaknju obustavila, pošto je 
za sadanje potrebe rudnika usled jače mehanizacije ne- 
dovoljna. Predviđa se takode izgradnja nove velike 
električne centrale u Brezi, koja bi radila paralelno 
sa centralom u Zenici, a eventualno i sa hidro^ntra- 
lom na Drini, čija se izgradnja studira u Ministar- 
stvu saobraćaja, sa ciljem da se dobivena jeftina e- 
lektrična struja upotrebi za elektrifikaciju izvesnih 
delova željezničke pruge. 

Izgradnjom željezničkih centrala na rudnicima 
u Zenici i Brezi ne samo da bi se rešilo pitanje pro- 
izvodnje potrebne električne struje za rudnike i za 
industriju, već će se na taj način resiti racionalno 
iskorišćenje sitnog uglja, naročito sa rudnika u Zenici, 
za čiji konzum danas ne dostaje interesenata. 

Državni rudnik u Velenju, koji raspolaže vrlo 
moćnim naslagama lignita, trpio je stalno zbog ne- 
dovoljnog konzuma svih vrsta uglja. Ugalj se nije 
mogao prodati ni uz najpovoljnije cene usled jake 
konkurencije okolnih rudnika sa boljim kvalitetom 
mrkog uglja. Stoga je proširenje postojeće električ- 
ne centrale na tome rudniku sa agregatom od 5.000 
kv. najbolje rešenje za unovčenje jednog velikog de- 
la proizvodnje uglja iz ovoga rudnika, čime će biti 
zadovoljena potreba Dravske banovine. 

I g. g. narodnim poslanicima iz Vojvodine po- 
znate su teške prilike, pod kojima radi državni rud- 
nik u Vrdniku, jer ovaj rudnik i ako geografski iz- 
vanredno povoljno položen, nema nadme obližnjih 
rudnika uglja, koji bi mu konkurisali, ipak nije ni- 
kad imao dovoljno potrošača, usled viših prodajnih 
cena, koje su prouzrokovane izvanredno teškim jam- 
skim prilikama, te ne samo što nije nikako radio 
sa zaradom, već nije mogao ni svoje radnike da za- 
posli u dvoljnoj meri. K tome je 1932 godine u ovaj 
rudnik iznenada probila podzemna vrela voda i otr- 
gla od eksploatacije najbolje od triju okana. Istraž 
nim  radovima uspelo je nedavno otvoriti  nov deo 
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ugljenog sluja odlicnuga kvaliteta. U granicama ras- 
poiozmn novčanih sredstava odmah ce se nastaviti, 
da .se ovo novo nalazište uglja razradi i spremi za 
eKspioataciju, te da uzmogne poslužili kao baza za 
saniranje prilika na ovome rudniku. 

i'oziiciio je da je ugalj iz rudnika u Kaknju i Senj- 
skome riiđniKU naroćuo dooroga kvaliteta,    jer ima 
preko oouu kaionja. Međutim ooa rudnika nisu u sta- 
nju ci;: plasiraju svu količinu sitnog uglja, koji se do- 
Dija uz krupne vrste uglja.   Jedan manji deo sitnoga 
senjskoga uglja trosice se, pored uosauanje sopstve- 
ne potrošnje: rudnika, u električnoj centrali na rudni- 
ku. Ako se povoljno okončaju pregovori, koji se sad-.i 
vode, za luerovanje električne struje ooliznjim gra 
dovima  Ćupriji,  Jagodini  i  Paraćinu.  Meuuum  naj- 
veći deo, kako sitnoga senjskoga tako i k£akanjskoga 
uglja, ostaće i dalje ne iskorišten, te je razumljivo d.: 

i    ij  /isoko kalorični ugalj sa uba pomenuta rud- 
mka mora na drugi način iskoristiti. Nameće se samч 
po sebi misao, da se ovaj ugalj briketira i time ospo- 
sobi za upotrebu kod širih potrošačkih krugova kao 
za   željeznice,  domaći ogrev i t. d. — dok   se  kao 
sitan može sada iskoristiti samo u specijalne svrhe; 
Kud ciglana i kod  ložionica SD naročitim uređenjem 
za  potrošnju sitnog uglja.  U  programu je  da se u 
Senjskom  rudniku sto рге podigne zajedničko  razre- 
dište uglja, za Senjski rudnik i Ravnu reku i da se. 

njska separacija uglja proširi na današnii kapa- 
citet proizvodnje uglja. 

Proizvodnja uglja u svima državnim rudnicima, 
koja se za poslednje dve godine kreće oko 1,500.000 
tona, ne prestavlja naravno ni iz daleka pravi kapa- 
citet rudnika. Ova se produkcija može po potrebi po- 
većati preko dva puta pod uslovom, da se nade plaš- 
ni:,.! za tu količinu proizvodnje, iz ovih podataka se 
vidi važnost državnih rudnka uglja ne samo sa fiskal- 
noga stanovišta nego i sa stanovišta opštega privred- 

interesa, jer državni rudnici nastoje da se gori- 
vo k vna potreba za industriju i željeznice pro- 
izv( di po šio povoljnijim cenama, a uza to vode dr- 
žavni rudnici računa i o saradnji sa privatnim rudni- 
cima. Oko 80% vrednosti produciranog uglja iz svih 

ivnih rudnika povlači država za potrebe železnica, 
za ogrevne svrhe vojnih i civilnih nadleštava i usta- 

, za pogonske svrhe kod državnih fabrika šećera 
i vojno tehničkih zavoda, fabrike duvana i t. d., te 
poslovanje državnih rudnika ne treba ceniti samo po 
iskazanom  višku  prihoda   nad  rashodima  u  budžetu, 
već i pO povoljnim cenama, po kojima se Ugalj ispo- 
ručuje državnim ustanovama, jer je izvesno da bi te 
rene bile znatno više, kad bi država bila prinuđena 
da svoju potrebu na uglju pokriva isključivo iz pri- 
vatnih  rudnika. 

Kako sam već spomenuo, država« eksploatiše u 
vlastitoj režiji od metalnih rudnika u glavnome samo 
željeznu nulu. Najbolja i najveća nalazišta željezne 
rude u državi jesu ona u VareŠu i Ljubiji, koja eksplo- 
atiše država. Do 193J godine proizvodnja gvozdene 
rude u Varešu i Ljubiji prelazila je godišnje 300.000 
i 400.000 tona. Jedan mali deo ove rude prerađivan je 
u državnoj željezari u Varešu, dok se gro produkcije 
izvozio u inostranstvo Od čega je država imala hrli- 
lo prihoda '20 — 30 miliona dinara godišnje. Zbog 
opšte depresije na svetskoj pijaci prestao je od go- 
dili; 1931 izvoz gvozdene rude i cena joj je znatno 
pala, Za izvoz dolazi u obzir u glavnom Čehoslovačka, 
Rumunija i Mađarska. U toku su pregovori za prodaju 
od oko 150.000 tona rude u pomenute države. Cene 
su kalkulirane tako da će pored  oživijenja rada u 

području Ljubije rezultirali neki čisti dobitak. 
Potrebno bi bilo zbog emancipacije od inostran 

Stva i u interesu zemaljske odbrane da se izgradi no- 
va teška željezna industrija. Dok su još dobijane re- 
paracije iz Nemačke činjeni su mnogi napori, da se 
to lutanje reši uz pripomoć reparacija. No na žalosl 
ovi su napori ostali bez rezultata. 

Sadanja mala državna željezna industrija u Ze- 
nici, u kojoj država ima majoritet sa 64% akcija, ži- 
votari samo,' što je zbog zastarelosti svojih instalacija 
i maloga opsega'rada, što zbog finansijskih teškoća, 
jer ima samo jedan i jednu četvrtinu miliona akcijskog 
kapitala, a duga kod države je oko 45,000.000 miluV 
na, koji treba pretvoriti u akcijski kapital, tako da 
država dobija Ч7"п akcija tog društva. 

Poduzeće u Zenici radi zadnje tri godine svega 
pet dO §est meseci u godini, 1. j. svega sa kapacitetom 
od ako 40"" jer nema dovoljno potrošnje željeza u 
zemlji za, inače vilo ograničen broj vrsta njenog va- 
ljanog  trgovačkog  željeza. 

Uvođenjem proizvodnje bar nekih potrebnih ar- 
tikala u Zenici mogao bi se sasvim obustaviti uvoz 
željezničkih šina, nosača i t. d., koji se do sada nisu 
u opće u zemlji proizvodili, a ujedno zaposliti preko 
1500 radnik:, šlalno, koji sada pola godine gladuju, 
jer nemaju rada. 

Za potrebne investicije nije bilo do sada novča- 
nih sredstava, ali se ona zbog eminentne važnosti mo- 
raju sukcesivno stvoriti. 

Od državnih preduzeća postoji još Cinkarna u 
Celju. Ona je godine 1923 data u zakup društvu Cin 
kariui d. d. u kojem država poreci zakupnine ima 33% 
akcija. Cinkarna proizvodi iz domaćih i stranih nula 
cink za preradu u samoj cinkarni za prodaju u zemlji 
i za izvoz. Glavni artikal proizovdnje je pocinkovanje 
crnog lima, fabrika cinkovnog belila i sumporne kise- 
line. Uposleno je :!.50 radnika. Država je dobila ujed- 
no čiste dobiti'za 1931 dinara 00.000, za 1932 dinara 
265.000. 

Teške privredne prilike nisu ostale bez odjeka i 
na opšte poslovanje u mnogim rudnicima. Pored osta- 
log više preduzeća ne plaćaju redovne zarade svojini 
radnicima i ostale dažbine. Neka su preduzeća nemar- 
na u izvršavanju svojih dužnosti prema Rudarskom za- 
konu a neka to i nemarno čine. Poduzete su energič- 
ne mere, da se učestalim žalbama radnika slane na 
kraj, tako da se onemogući izigravanje radnika i od- 
redaba Rudarskog zakona. 

Primećuje se naročito oživljenje istraživanja ple- 
menitih kovina, naročito zlata. Proradio je rudnik zla- 
ta na Peku, koji je više manje mirovao preko 20 go- 
dina. Preduzete su mere, da se dobiveno zlato prodaje 
isključivo Narodnoj banci. Do sada je prodano 30 ki- 
lograma. 

U vezi primedbe, da rudnik Trepča u olovnoj i 
cinkovnoj rudi izvozi zlato, izjavili mi je da su pre- 
ma dosadašnjim analizama ustanovljeni u toj rudi sa- 
mo neznatni tragovi zlata i mala količina srebra, koje 
se ne mogu ni unovčiti pri prodaji rude topionicama 

U Dravskoj banovini u Mežicama postoje peći za 
topljenje olovne rude i proizvodnju olova. Ova topi- 
onica pokriva potrebu naše države na olovu, pa čak 
i  izvozi veće količine olova. 

pi znato je da u rudi kao i sirovom bakru fran- 
cuskog društva Borskh rudnika u Boru ima 30—50 
grama zlata po tonu. Obzirom na potrebe da to zla- 
to bude zadržano u zemlji, ispituju se mere, koje bi 
to imale osigurati. 
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( )d najvažnijih odredaba unetih u predlog Finan* 
sijskog zakona po rudarskoj struci napomenuti mi je 
ovlašcenje za odvajanje vrhovne rudarske nadzorne 
vlasti kao i šumarske od uprave sa državnim rudar- 
skim preduzećima, kao i ovlašcenje, da se poslova- 
nje ovih preduzeća saobrazi sa sadahjim prilikama, 
izuzetno od odredaba Zakona o državnome računo- 
vodstvu, jer se ova preduzeća u svom komercijalno- 
me poslu teško mogu razvijati u okviru postojećih 
zakonskih odredaba, koje mnogo puta čine, da pre- 
duzeće ne mogu saobraziti svoj rad tržišnim prilika- 
ma i  vlastitim potrebam:.'. 

Od zakona koji se spremaju u rudarskoj struci 
napomenuti mi je, da je gotova konačna redakcija 
rudarskoga zakona za ćelu državu i tla je ovaj pro- 
jekat dostavljen nadležnim državnim ustanovama na 
mišljenje, tako tla će se u najkraće vreme moći do- 
neti ovaj toliko potreban zakon o unifikaciji rudar- 
skih zakonodavstva. Tim će biti stvoreni bolji uslovi 
i dal novi potstrek za razvijanje naše rudarske in- 
dustrije, koje nam treba i radi našega privrednoga 
pregleda i radi bezbednositi naše države. 

Iz celoga ovoga prikaza vidi se ogrbnina važ- 
nost rada, koji treba da bude smišljen i stvaralački 
u ovome resoru i ogromni zadaci, koje treba izvr- 
šiti. Meni je bilo stalo do toga da to istaknem i da, 
blagodareći saglasnosti Ministarskog saveta i vas, 
gospodo narodni poslanici, sa predloženim odredba- 
ma Finansijskog zakona, utvrdimo trasu reorganiza- 
cije i boljega prosperiteta svega, naše- šumarstva i 
rudarstva, a na korist naše države. 

Sa verom da je taj put dobar i koristan molim 
vas da odobrite predloženi vam budžet Ministarstva 
šiuna   i  rudnika. (Živo  i  dugotrajno  odobravanje  i 
uzvici: 2iveo!). 

Претседник др. Коста Кумапудн: Има реч на- 
родни  посланик др. Никола Кешељевић. 

Др. Никола Кешељевић: Господо народни по- 
сланици! Да mije ничега другога, nek са.м овај екс- 
позе г Министра шума и рудника који je вечита 
оптужница свега онога mro ce' радило v томе Mn- 
нистарству од уједињења na до данас, a из кога 
смо моглн видети да су се дешавале разне коруп- 
иије   и разне прљаве ствари и да су св »слови 
које' ic гржава предузимала свршавани ликвида- 
цијом предузећа или губитцима, да није, велим, 
ништа ipMo, n.i ми ne би могли одобрптн рад у 
овоме Министарству. Господо, овде су изнесени 
такви подаци, да се из њих јасно види, да сваки 
који je имао памеру да опљачка државу, он je 
сггупио с п.ом у компанију, na пошто je опљачкао 
[ржаву, ликвидирало je друштво. Ти којп су сту- 

;,:,,,„ v ,., друштва, однели су са собом v ино- 
странство стотине милиона динара и сада живе 
гамо здрави и весели a држава je, међутим, изгу- 
била своје nape. II, mro je у овој ствари пајжало- 
сније ii најстрашније, због тога nnje досада nu 
глава заболела ниједног кривца. 

Г.осподо, већ гри године овде се подносе nn- 
терпелације o свима тим стварима. Te су интерпе- 
launje iim'.ie до таквих размера, да се то nn.ie де- 
шавало и да се ne памти да се дешавало досада 
v парламентима других држава. Преко једпе no- 
ловине свих народних послаппка. ne само из ouo- 
зиције nero и из владине иеГтме, подносиле су те 
интерпелације, указујући na злочиначки рад који 
се врши у ресору овога Министарства a којим je 
лржава оштећена са више стотина милиона дина- 

pa, na нпак нико одавде из владиних клупа мије ни 
i'PcroM мрднуо. Кад je јелап Министар изјавио да 
he на те ипгерпелсцпје одповорити, on je после тога 
отишао v пензију. (Гласови: Ko je тај министар?) 
Министар г. Погачник изјавио je, да he на ове nn- 
терпелације одговорити, na je после дошла кризл 
владе и он после тога пије више био министар. 

Господо, оиде се отвореио спомињу л>удп \ 
тим ппстптуцијама, спомињане су поједине лич- 
ности, na су нападани и поједини министри и из- 
посило се до детаља шта се све тамо радн. И nn- 
када joni nn једап од мппистара није пашао за 
сходно и нужно да поступи, na ни Краљевска вла- 
да, поред свнх декламаторских изјава вашега во- 
ђе n претседника владе, да he сваку корупцпју na 
коју се укаже да гони до уништења, иакојето био 
upnu поклич вашег вође и Претседника владе. Па 
mro тај вођа и Претседник владе ne обрати па- 
жњу на ту корупцију? Зашто mije ту почео, за- 
што није почео од тога што су 125 народпих no- 
сланика написали и потписали? Зашто обмањује- 
те народ, кад није нстнна да хоћете да гоните ко- 
рупцију, nero само причате o томе? To се попаи- 
љало nek неколико пута n мене чуди још једна 
чињеница, na име да се од тих 125 л>уди mije na- 
шао нико да протествује na други начин. И ра- 
зуме се докле год влада зна да ћете ви само под- 
посити интерпелације, износити факта, указивати 
na лица, a после тога гласати за све, ona he вам 
се просто смејати u смејати вам се сие дотле док 
ви будете такви. 

Постоји још једпа ствар у питању шума, a то 
je да постоје оргапизоваие банде пл>ачкаша, које 
немајуНи nn nape у џепу јавл.ају се и долазе у Ми- 
нистарство шума и руда те добијају концесије за 
експлоатацију шума, немајући буквалпо nn nape 
пи динара. Чак и onu, који су под стечајеви- 
ма, успели су да добију огромне комплексе шума. 
И што je интересантно, уколико су фирме и лич- 
ности озбиљније које се јављају да добију кон- 
цесије, у толико пмају мап.е inanca; у колико еу 
фирме и личности пак проблематичније и сумњи- 
nnje, у толико nnine имају изгледа за добијање 
шумских концесија. Ви знате да има један мопо- 
полисани господин некакав Панле Војновић. Taj 
господип урадио je ono што раде и други са кои- 
цеспјама. (Зн je Бог зна како, то je једап фепоме- 
налан случај, и ако није имао napa, добио конце- 
спју, отпшао са њом na ппјацу, као и Воаје са 
својом концесијом na Лопдопску берзу, нашао 
људе који експлоатишу шуме и почео продавати 
добијене концесије. Нашао je другоие у Загребу. 
Отишли су у иностранство и пашли фирму Koja 
je почела да експлоатише једну шуму у Црној To- 
pu. Ta фирма je написала уговор, увела жичану 
железницу, подигла на обали Јадрана малу пила- 
ну и рајдила дотле, док omi несрећници пз ино- 
странства који су добили концесју нису дошли да 
виде. И кад су дошли једпога je ударила кап за 
24 часа a други je одмах прекинуо уговор који je 
ono noTiincan n од п.пхоие страпе и од стране 
племена. И нашао се адвокат, и ако су прекинути 
услови, и ако нису испуњени, и ако ппсу пзпрше- 
ne инвестиције које су према концесији требале 
да се доврше, ипак je суд на пекакав иачии нашао 
могућности да од племена (племе, то значи једна 
мала општина), затражи наплату од једног и no 
милиона динара.   II ja тврдим да у томе племену 
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има бар 150 кућа које једва једаппут у 15 дана 
једу соли. Сад можетс мнслити како he то племе 
изгледати кад плати један и no милион динара, 
јер je таква пресуда донесена. Разуме се да ne 
може то да плати, јер би било потребно да про- 
да све mro нма и земл.у и куће и жене и децу. 

Има других људи a то су некакви    адвокати, 
који су се специјализирали за шумске ствари. У 
Министарству шума и руда тврде, да постоји је- 
даи адвокат, који нма најмање 70 или 80 проте- 
ста na сваку концссију, која се тамо даје. И чим 
се ко пријави тамо да ради, овај се адвокат јав- 
л.а са неким овлатћеи.има. Говорн се, да je један 
адвокат   на оваквим    пословима   зарадио два до 
гри  милнона дииара. Taj адвокат npocro оиемо- 
гућује послове све дотле, док je њему iietj),  или 
док и on neuiTO ne добије.    A, господо, то    пису 
државне шуме тамо у Црној Гори, то je имовипа 
племенска у Црпој Гори,   имовина најодређенија 
no опом знаменитом Богишићевом закону, који je 
ремек дело н no коме се врло добро зпа ко пма 
и шта има. И тамо   у Црпој Гори све je ишло у 
реду,    све    док    ствар ne ло1)е овамо у Београд. 
Овде се нађу адвокатн  и копцесиопери,  na je  n 
код nac нажалост дошло до тога, да су се нашлч 
и naniii л.удп,  n тако, ona  копцесија, за коју je 
имало пуно нзгледа да je Министар неће одобри- 
тп, ипак се даје, и то се даје за 2 динара no јед- 
пом кубику дрвета, a та je сума na растојању ваз- 
душпе линије   од мора највише 50 км.   A то je 
дрво пајбољег    квалитета,    такво. кога има  још 
само Шведска. Te и такве шуме, какве ретко која 
држава има, с iioMoliy овпх спекулацнја н утицаја 
политичких лпчпости и људп, експлоатпшу се од 
страпе људи, којима je то занат, друкчије, него 
како то треба да буде. И када се већ прича и из- 
јављује са пајмеродавппјег места, да he се коруп- 
дија гонптн — a зпате да je. преко 120 послаппка 
подпело интерпелацију o босанским   шумама, на 
коју се никако ne одговара — онда ja ne зпам да 
ли су те изјаве пстппнте, или су само приче, да 
се заварају очи народу. 

Господо, mije потребпо да човек буде шумар, 
него треба да буде само шумски човек, na да се 
узбудн n револтира кад овде једап министар у сво- 
ме експозеу, у току једпога сата, ne изнесе пишта 
друго, пего само то да je држава бштећена преко 
држашгих предузећа, јер се радило то и то, и изгу- 
бпло толико и толико милиоиа дипара. Тако н. пр. 
»Криваја«, искривио je Бог, упропастила je стотппе 
мплијона државног новца, које су одпелп страпцп, 
и дневнице, као и путни и подвозпи гршкови ње- 
них чланова Управног и Надзорног одбора. По ре- 
чима господппа Мппистра, нз п.еговог експозеа, др- 
жава je изгубила тако pelin na свакој ставци ових 
шумских предузећа где je год почела да ради. Из- 
гледа, да ти функционери тик шумскпх предузећа 
унапред праве смишл>ене закључке, како да извуку 
иовац нз ове земл.е и државу na тај пачпп да оште- 
те. Зашто се тако ради? Да ли пеко пма рачуна, или 
незнам зашто! Сви уговори прављепн су no истом 
обрасцу, и у њиховој израдн увек су учествовалн 
стручњаци i« Мипнстарства шума. 

Предузеће »Шипад«, оно je впше државпо него 
привапго. (Гласовн: Ono je државно!) Добро, ono 
je стопроцептпо државпо и ono ппак допосп лажан 
бплапс, закојп je сваки знао да je лажан. To преду- 
зеће, чнјп члаиови Управпог и 'Надзорпог одбора, 

прпмају велпке плате и таптијеме, одједанпута у 
моменту кад пропада, купује Мипистарству шума и 
рудппка аутомобнл. Какви су одпосп између држа- 
ве и овога предузећа, кад предузеКе налази да може 
и сме куповатп аутомобил за Министарство? Или je 
држава подмитила предузеће, или je предузеће под- 
мптило државу? Јасно je, да he предузеће овај ау- 
томобпл од државе паилатити најмање педесет пет 
пута. Како може једпо предузеће, коме je држава 
надзорпа коптролна власт, да купује својој кон- 
тролној властп једап аутомобнл, и да у томе нико 
ништа ne види?! 

И ту у Влади miKO не видп нпшта. Када то 
учини једап обичап грађанин on пде у апс, a кад 
учини држава, кад то учппп МпЈГпстарство, које 
треба да вршп падзор у том предузеКу, онда то 
iinje ништа. Ibera се ne тпче n сптиа je ствар, a ja 
сам навео крупну ствар, да би се видело да између 
њих постојп једпа веза, a да je то тако у Мшшстар- 
ciiiv шума и рудника ми сви овде знамо. И да je та 
штета велнка, зпамо тако!)е, али тамо не сме нико 
загрепсти. Изгледа кад бп се тамо све преврпуло и 
кад бн се све стварп пзвиделе, ово у Мшшстарству 
пољопривреде и Мнппстарству саобраћаја, да би 
било снтно, ие бп бпо нн десети део корупцпје, Ko- 
ja постоји у Мппистарству шума n рудпика. 

Ja обраћам пажњу да племенска шума у Црној 
Гори mije обпчпо гштање. Нпти држава може овако 
тамо да газдује, јер je то прпватпа својина. Др- 
жава пма пптереса и ona мора штптпти то стапов 
пиштво које ne зпа како треба радптп и шта да 
ради, али држава не сме да упропашћује то ста- 
повпнштво, пити руковатп na овакав начин њи- 
ховнм шумама. Треба зпати да у тим крајевима 
што се тиче шума, постојн највећа осетл.ивост 
код стаиовшпптва. Сваки сматра да дирати у нјс 
гове шуме, значи дирати у његову част, у њего- 
ву осетл.ивост n права, н ништа више ne револти- 
ра то стапошшштво пего ово газдовање и мешање 
поједппаца, КОЈИ су тамо пашлп себи ухлЈебља. 
И ja кажем да то Beh сада има тамо врло р1)ав 
одјек, да су расположења таква да би могло 
битп ипцидепата. .lep да неко долази да њихову 
својипу, која je стотппама годппа ■впхова, na д"а 
упропашћује, да експлоатпше н 11л>ачка мплпоне a 
omi власппцп да аргатују и да зато добију 4—5 
дппара зараде дпевпо. Да се даље кубпп метар др- 
вета продаје no 2 дипара — то je срамота за држа- 
ву и државпу власт која неће да предузме кораке, 
nero помаже one којп те а(|)ере и ^т^ачке удешавају. 

Код свпју буџета кад бпх хтео да гласам — a 
ne гласам нн за једап — најмање од свих гласао 
бпх за овај буџет. 

Из свег срца и душе гласам протпв овог буџета. 
(Жпво одобравање na левпцп). 

Потпретседипк Карло Ковачевнћ:   Има реч г. 
др. Тома Смил.аппћ. 

Др. Тома CMiLi>annli: Господо пародпи посла- 
ници, ja сам n у ранијим својпм говорнма са овога 
места пстпцао n паглашавао, како je велика cpeha 
за нас, што je name тле na коме живимо тако раз- 
Чшвраго подесно за различиту привреду. Ha тај на- 
чип ми смо те среће, да имамо 'пепрестапо унутраш- 
ihe струјање од прпвредпо актпвппх области ка na- 
спвпнм, од равппце 70 метара надморске впсине ка 
висппа.ма до скоро 2000 метара. 

Ja iiy дапас господо да говорим специјално o 
једпом предмету који nac треба да шггересује, a то 
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je сточарство у Јужној Србији. Требало би o овом 
предмету гсшориги у ресору Мнннстарства пољо- 
пјјнвреде, али иаша адмниистрацнја je гаква, да код 
Haic сточарство долазн н у ресор Мииистарства шу- 
ма. У Јужној Србији постоји још екстензииио ii.ni 
тзв. номадско сточарење, т.ј. велика стада се напа- 
сују на бкстензнваи начни. Лети no планинама, a 
зими у долини Вардара. To je сточарство створено 
било због тога, што гшстоје условн зато, a то су 
огромпи пашњади у близиви котлина код нас, те- 
товска, кичевска, охридска, битољска, скопска, Оз- 
че Поље, Косово Поље, Метохија ит.д. 

Ja xohy овом приликом да вам објасним, како 
се код нас то сточарство не помаже, јер се сматра 
да je то ексхензивно сточарство, треба једпога да- 
иа  да   нестаие. Међутим, ja сам мишљсња, да то 
такво сточарство не сме и не треба да нестане, j ep 
оно постоји вековнма. Оно je опевано у нашим на- 
родиим песмама, у оној познатој песми o женидби 
Цара  Душапа н осталих na Шарпланннн. .Ja хоћу, 
господо, да вам покажем, да збиља то сточарство 
треба да остане тамо. Мииистарство шума и рудни- 
ка, иреко својих органа, не показује довољно ра- 
зуцевза>а за ову врсту привреде и, такорећи, сталпо 
ратује  са иашим сточарима, a нарочито дирекцпј'- 

шума и рудника у Скопљу.   Ми смо   покушали да 
створимо сточарскс задруге, да би се то сточарство 
некако одржало. Меј)утим, дирекцнја шума стално 
омета те задруге, паводећи да су створене само pa- 
ди тога да експлоатишу те шуме. Дирекција шума 
замишл>а, да су namihaun само као неки украс, KO- 
JU треба да чувамо, a не као економска подлога за 
тај  свет.  Узалудне су биле све иитсрвенције. Она 
замишља да су то трговачки подхвати, и себе за- 
мишља као трговачки подхват са стране државе, и 
сада треба да се погађају, колико he ко више да 
плати.  Они су створили и једну математичку фор- 
мулу, ко j a гласи од прилике овако: 

- z     i     a — b 
2 

ит.д., колико могу сточари да зараде, и онда су та- 
ко оперисали, и за.ммшљају, да су то богати л.удн, 
којн могу много давати. Међутим, свако je екстен- 
зивио заиимање сиромашно. Ja, госиодо тврднм, да 
je екстонзивно или номадско сточарство уопипе за- 
шшање врло несигурно, јср у једној тешкој зими, 
може сточар да изгуби све и да остане само са шта- 
noM у руци. Према томе нлузорно je прпмењпвати 
овакве теорије у једном овако деликатиом случају. 
Ти људи издржавају своје породице, не знају за 
земљорадњу. Они се од тога хране, a њихове поро- 
дице су велике no 15—30 члапова у једној породи- 
ци. Оии се непрестано сељакају од планипа ка рав- 
ницама и ка долипама река. Ове јеселш и ове зиме 
неки су прсшлп Албапију, na су дошли чак до Ба- 
ра и тамо itaiiacajy своје стадо. Te људе треба по- 
моћи, a не правнти им сметње и одмагати им. Тамо 
иостоји једап спстем, no коме бн требало ово сто- 
чарство упиштити, али чиме ћете га заменитн. Ja 
разумем шта зиачи интензивпо или шталско сточар- 
ство. Али, господо, за то треба културе, култура 
самих тих људи, a ти људи треба да се обавешта- 
вају, да се формирају за такав пачип сточарења, a 
ne просго na просто да им се само праве сметње. 

Господо, ja сам caNto хтсо ово да изнесем овлс, 
јер све досадашп.е иптервеиције нису помогле. О- 
вим нећу да кажем, да Мипнстарство шума пије иа- 

правило великп nanop у Јужпој Србији, да пије 
средило и ona питања, која су бпла болпа, тешка и 
»есређена, али o тој стварп говорићу доцпије. Ми- 
нистарсгео шума и рудника решило je питање огра- 
ничавања пашњака, то je врло важна ствар. Данас 
сам још чуо једиу радо^пу вест да he се тамо ство- 
рити могућност људима да дођу још до пашњака, 
ако буду желелн да нх пмају, na тај пачип што he 
откуплиивати те пашп>аке. Јер збиља, господо, na 
Југу посгоје села, која не могу да отерају стоку 
на пашу, зато што je пашњак одузет или ограиичен 
за државу. Ha тај начин мнслим да he се решити то 
пптање и захваљујем заступиику г. Миипстра шу.ма 
овога момепта, који je то изјавио. Ja хоћу да за- 
вршим изјављујући да hy гласати за овај буџет, 
алн имам још пеколико молбн да упутим господину 
Мипистру. в 

У моме срезу постоје две бање, али je једпа 
фир.ма добнла коицесију да тамо копа сухшор И та 
фирма nnjc могла да кађе нигде друго место nero 
баш na пзвору тих 6aii>a. Отуда пронстиче опасност 
да врела бања пропадну. Била je одре^епа једна ко- 
MHLnja да изиђе na лице места да извнди сгвар, али 
та комисија није до сада пишта учинила. 

Друго шггање и молба коју бих хтео да упутим 
Мииистру, то je да из онога времена када те шуме 
и пашњацн пису још бнлн ограпичепн, полоје мпо- 
гобројие казне изреченс против лица која су у гим 
шумама секла дрва и лица која су у тим пашља1(и- 
ма папасала стоку. Комнснја за разграничеље, no 
лавршепом послу, предала je те шуме и пашч^аке, 
али са прогоном ових лица н дапас се наставља1. 

Требало бн nahn пачипа да се све те тужбе које 
nocroje грогиву лица, која су учпнмла ове кр1;В^це 
у шумама и пашњацима недовољи.) ограниченим, 
у.лел чега се mije зпало, шта je државно,'шта je on- 
im ткко, a шта je приватпо, д; се зе те кривице 
ciipuve. O томе je постојао ј.'Д2ч амандмап за фи- 
иааоијски закон, али мени HHji псзнато, каква je 
гудбпна тога амаидмапа. (Један глас: Одбачен je). 

Сем тога постоји закоп o лову. Тамо код нас 
постојп павика код л^уди, да ловпшта остапу и ла- 
л»е државна и да људи узнмљу дозволу за лов. Ме- 
1;утим, како чујем, изнова he се спровестн спсте.м 
да се ловишта дају у копцесију појединим лицима. 
To ne бп требало да се чипи код naic. 

Hehy да улази.м у борбу која постојп у погледу 
босанских шума у којој се, изгледа, боре једни чи- 
повппци npoTiiB других и у тој борбп чак министре 
подижу и обарају, али мислим да би то требало ие- 
како прекнпути. Треба дати TO Министарство у ру- 
ке једпоме-човеку који бп био у CTaiby да те борбе 
једном пресечс. Ja се падам да he ова влада која 
систематски радп na консолидацији, na крају кра- 
јева и то питање решптп и пзјг.вл.ујем да hy гласати 
'за бупет. (Пљескање и одобравање). 

Потпретсслчпк Карло Ковачевић: Има реч г. 
Димнтрије FIonoBuh. 

Днмитрије On. IlonoBnli: HMajyhH у виду, го- 
сподо пародпп послапици, можда и оправдапу 
напомену господипа претседавајућег, да се за 
дискусију no овоме буџету јавило око 40 ro- 
ворннка, na скреће пажњу говорницима да буду у 
својнм говорима nno кра^и, ja hy се задр- 
жати само na једном Аитању, које je врло ва- 
жно колнко no мене толико no моје колеге г.г. 
посланике из Варларске баповипе, јер ono napo- 
чнто тангира и norai)a иас, a то je једпа   уредба 
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шефа Отсека за пошумљавање пољопривредног о- 
делЈења Вардарске бановине, којом се апсолутио 
онемогућује најсиромашнијим сељацима да у бу- 
дуће из свога сопственог браника секу дрва и до- 
терују на пијацу и продају ма п једна кола дрва 
и на тај начин подмире своје најнужније домаће 
потребе. 

Господо народни посланици, молим вас да 
чујете колнко je та уредба непрактична и псиз- 
водљнва. Шеф отсека за пошумлЈавање пољопри- 
вредног одељења Вардарске бановине донео jt' 
једну уредбу која je у виду расписа преко полн- 
цијских власти достављена свима општииским 
судовнма na извршење позивајући све државне 
oprane, да je се стриктно придржавају. Ta уредба 
од прилике гласи овако: Свако лице које жели да 
пз саога сопствепог браника дотера na пијацу и 
прода извесну количину дрва, потребно je да прво 
добнје тапију од свога браника, na онда да узме 
уверење пореске управе да je платило сву дужну 
порезу, уверење од општинских власти да je нс- 
платило општински и бановински прирез и остале 
дажбине. 

Свима je позпато ко дапас repa дрва na nn- 
јацу. To ради сиромашан и средњи сталеж, добри 
домаћини негују своју гору и xohe да je искори- 
сте као грађу за употребу или да продаду дрва 
некоме надлештву у вароши. Замислите, ročno- 
до, колика je вредност једних кола дрва која се 
продају na пијаци?! Ja говорим специално o мо- 
ме срезу, a мислим да je псто тако стање у Вар- 
дарској бановини и у многим другнм срезовима. 
Један сиромашап сел.ак којп дотера једпа кола 
лриа na пијацу, ако je, рецимо, naaapnn дан субо- 
ia, on мора join у четвртак да nohe no оним ry- 
лурама n кршевима да ломп себе и стоку да бп 
пасекао и патоварио једна кола дрва. Цео дап je 
око тога провео и сутра дан се вратио кући, na 
тек у суботу отера та кола дрва na пијацу, можда 
no 20 до 30 километара далеко. II за та кола до- 
unje свега 20 до 30 динара. Сад можете зампсмп 
ти, колика je надница тога сел)ака и колико je пз- 
мучио и стоку и себе да добпје ту бедну надницу. 

Шта даље бнва? Сваки који жели да стекне 
то право n добпје ту извозницу да може терати 
лрва na пнјацу, мора да добнје таппју од свога 
браника. Ви зпате из праксе, колико je малтрети- 
рање око тога. вађења тапнје, колико ie бављеше 
код власти да се тапија добије n колико je тај 
посао скоцчан са многим разним административ- 
niiM формалностима и материјалним издатцима. 
ilpiio мора општински суд да према поднетој мол- 
on позове граничаре око свога имања, да одреди 
рочиште ради изласка na лице места и тек кад се 
суд смилује да то сврши, код општинског суда 
опет мора да се чека да ли he бити какве прпмед- 
бе, na општински суд доставља среском суду и ту 
се такоће чека десетак дапа, тако да ваНење једне 
такве тапије кошта најмање 500 динара, a то онај 
сиромашни сељак не може поднети. 

Тада треба join да плати државну порезу. 11 
ако je nopecKiiM законом предвиђено да се дуж- 
na пореза може плаћати за 11 година, то за шум- 
ску власт ne важп, on мора да плати порезу и да 
добије уверење, a исто тако и општински прирез 
и све бановинске дажбине. Што je најинтересант- 
nnje, on мора сада пошто je добио све те доку- 
мепте   поднети   молбу са 30 динара   државне и 

2 динара бановинске таксе n да тражи одобрење 
да може cehu дрва у своме сопственом бранику. 
Поред тога on мора подпегп n нову молбу са но- 
вом таксом и са кауцијом за среског шумског ре- 
ферента, којп lie да прегледа у том његовом бра- 
нику ciiocoGnocT те шуме за сечу. Код нас, као 
што знате, седишта тпх шумских референата не 
пллазе се у свакоме административном срезу већ 
je један референт у једном месту за више срезо- 
ва, то такође због удаљепостп претставља велики 
трошак за тодичног шумског референта. Ти шум- 
ски референти то су мали чпповпнцп са малом 
платом и кад га дотични сел.ак позива да дође у 
други срез, Да прође кроз тешке и непроходне 
путеве, мора .ta го да му се алати. 

Сад neuiTo join пптересаптппје. Пошто je 
шумски референт дао свој извештај да je шума 
способна да се сече, зпачп да je тек тада молилац 
добио одобрење да можс сећи, али сада треба да 
иде дал.е n да добије опу извозницу. On no дру- 
rn пут подноси молбу среском референту, да изи- 
l^e у његов браник и жигоше му гору коју хоће 
да сече. И када je то ooaitno, онда поново мора 
подпетп молбу n no трећи пут да изиђе шумски 
референт и да маркира ono пањеве и стабла која 
су посечспа, тек опда стпче право onaj грешни се- 
л.ак да добије ту извозницу. Иначе уредбом cv 
овлашћени сви државни opranu, почев од финан. 
сиских контролора, државппх чуиара шума, оп- 
штински n сеоски чувари пол>а1 да ако виде так- 
вог сељака који тера кола са дрвима, a нема нз- 
возницу, прио Mv конфискују дрво, na га затим 
реферишу. После тога иора да иде у срез ради са- 
слушања, на оснрву чега се изриче казна, која по- 
чиње од 80 динара. Замислите само таквог једног 
сиромаха, коме та дрва треба да служе да може 
за њих купитп солп, гас, опапке и хлеба, a чссто 
пута се дешава да пма код куће болеспо дете, 
које треба да води лекару. Замнслите каква je си- 
туација, кад му органи конфискују ona /uma, за 
која je он толико утрошио зноја и труда док je 
та дрва дотерао na пијацу. 

Ja таквих случајева, господо, имам свакоднев- 
но у срезу. Једнога дана лупа добош, пптам sa- 
uno, веле да се објавлЈује грађанима да знају да 
je забрањено више дотеривање дрва na пијацу м 
да треба сваки грађанин na овој зими да купи ц 
спреми дрва. Био сам срећан што сам нашао сре- 
ског шумскога референта, који je у Сурдулици 
и замол.чм га да мп објасни, зашто je то. On ми 
n рече да je све TO тачно, али вели, да ne може 
ничим да помогпе, јер on сам види доста тако жа- 
лосних примера где ne може да помогне, види 
например сироту удовицу са петоро деце, којој 
се ne одобрава да сече своју шуму све док закон- 
ске формалности ne испуни, гледао сам једног у- 
богог самохраног старца који \'Mii|)e од глади, a 
im њему се ne дозвољава да сече своју шуму која 
му je близу куће nirni да je изнесе na пијацу и 
прода, и ona пропада. 

Износећи onaj жалостан пример, који специ- 
јално, бар за сада, само тангира nac из Вардарске 
бановине, ja скрећем пажњу и осталој господи из 
осталих бановина na ову уредбу јер mije искљу- 
чена могућност да се и њима деси исти случај и 
до1)е такна уредба, na да благовремено бар у no- 
четку то спрече, — чиним апел ne толико na за- 
ступника г. Министра него na господина, који са 
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њиме сад разговара, јер сам уверен да iie он дуисе 
остати. (Претседник Министарског савета Нпколп 
Узуновић: .lecu .-m до сада ннтервенисаб код г. 
Министра? — Застуштк МиниСтра шума и рудника 
Јурај Деметровић: Ако je овако, онда ову ствар 
морамо рашчистити. Ja бих молио да ми дате no- 
датке). 

Димитрије Ои. rionoBiili (11аставл>а:) Верујући 
у добру намеру г. Министра, изјављујем да hy гла- 

■i  за овај буџе! пода cehu податке госп. Нини- 
стру. 

Потпретседппк Карло Ковачеви!): Реч има на- 
родни посланик г. tl'paEi.o Пахерник. 

Franjo Pahernik: Sve grane naše šumske privre- 
de veoma su zabrinute za svoj opstanak, tražeći izlaz 
iz ovog oč jnog položaja, stvorenim dekonjukturom 
na svetskom tržištu drveta. Loše prilike u pogledu 
prodaja šumskih produkata kao i neprikladna admi- 
nistracija državnih šuma uplivišu sudbonosno na stanje 
i uz^-oj naših šuma. Oskudica novčanih sredstava i s 
time skopčano oskudica stručnog osoblja i terenskih 
radova isključuje potrebne šumskouzgojne mere na 
veliku  štetu budućih generđcija našega narodi. 

■ izvoz n prijateljsku nam Farncusku, spao je 
od 50.076 metričkih iona 1930 god, na oko 9.000 me- 
tričk ih tona 1933 god. 

N;!š uvoz u Mađarsku većinom mekane grade, iz 
dravske doline, iznosio je u novčanoj vrednosti 1931 
trodine oko 70 milioi^a dinara, a prošle godine samo 
16 miliona dinara. 

Najveći uvoznik našeg drveta Italija; uvezla je 
od godine 1929 godišnje prosečpo 285.316 metričkih 
tona ili г,|"'; nažeg ukupnog izvoza — prošle godine 
u prvom polgodu 115.105 metričkih tona, pa čak i 
P,9% celokupnoe' izvoza drveta, a na žalost po onako 
niskim cenama da je naša trgovina drvima danas isto- 
vetna sa rasprodajom narodnog imanja. 

Moj uvaženi poslanički drus: iz logaškog sreza, 
koji se srez nalazi pred vratima Italije, sa najmanjom 
železničkom tarifom, žalio se po toj stvari i to sa 
Dunim pravom. Sta će tek da kaže moj srez, sa vi- 
sokim železničkim podvozom za drvo do granice, sa 
šumama na planinskom terenu, onoliko udaljenom 
, ,1  t vih komunikacija. 

Na kraju, Italija još preti devetostrukom carinom 
za uvoz naše.t!; drveta, govoreći o trgovinskoj pasiv- 
nosti nrema nama. Mada to možda, donekle, odgovara 
istini, Sto se tiče robnoc promet:', a ovo sieurno ne 
odgovara novčanom efektu obzirom na veliku zara- 
du italijanskih privrednih preduzeća u našoj zemlji. 

U Dravskoj su banovini sopstvenici šimn do 80°''. 
eljaci, u našoj većinom malenoj drvarskoj industriji 

zaposleno je na hiljade radnika. Naš seljak šumorpo- 
sednik, koji je pre bio onoliko gord, danas je već si- 
romah' koji nema ni pare za 'iorez, ni z=> najpreče 
životne potrebe. Ovakve prilike stvaraju neraspolože- 
nje prema merodavnlm faktorima na štetu države. 

Trgovinska naša politika u nedovoljnoj se meri 
obazire na ova fakta- u poslednjim konvencijam;' 

•i [taliiom nema ni eovora o drvetu. S toga su po- 
trebni što pre naročiti pregovori za uvoz drveti, u 
prisustvu praktičnih stučnjeka iz zainteresovanih kru; 

va, u prvom redu sa Italijom i Mađarskom kao i 
drugim  zemljama koje dolaze u obzir. 

Susedna Austrija razvija veliku aktivnost za uvoz 
drveta u Francusku, Mađarsku i Italiju, gde uživa već 

sada preference i prekomerne kontinente iz. političkih 
razloga 

Nedovoljnu brigu za spoljnu trgovinu prikazu- 
ju nam cifre uvoza u Palestinu, mandatarnu zemlju 
sa slobodnom uvoznom konkurencijom bez deviznih 
propisa. Godine 1932 Palestina je uvezla različite ro 
be u novčanoj vrednosti u milijunima dinara, i lu 
iz Rumunije 124, Poljske 43, Cehoslovačke 24 Bugar- 
ske 22, Austrije 22, Grčke 7, Jugoslavije 6. 

Građevnog drveta Palestina je uvezla oko 75.000 
nr n vrednosti 44 milijuna dinara, od toga iz Rumuni- 
je 53.000 m' ili 6498 za 28 miliona dinara, Jugoslaviie 
218 ms ili C', za 140.000.-- dinara. 

Sanduka za naramlje svega 36 m3 za 42 miliona 
dinara od toga iz Rumunije 34.000 nr ili 75'; za 31 mi- 
lion dinara, Jugoslavije 4.000 m:1 ili 8%% za 3.50 mi- 
liona dinara. 

Godine 1932 pristala su u palestinskim lukama: 
43 rumunska broda sa 67.395 tona; 33 grčka sa 58.736 
tona; 7 jugolovenskih brodova sa 14.540 tona. 

Nadamo se da će i Ministarstvo inostranih delo 
preko svojih zvaničnih mesta u inostranstvu zajedno 
sa Ministarstvom trgovine i industrije i Ministarstva 
šuma, i g. Ministar voditi lačuna o jačanju starih i 
osvajanju novih tržišta drveta. 

Glasom predloga Finansijskog zakona Ministar- 
stva šuma i ruda za 1934/35 godinu tač. 16 alineja a 
imade se odvojiti vrhovna šumarska nadzorna vlas! 
od uprave sa državnim šumama i spro\esti reorgani- 
zacija Ministarstva šuma i rudnika i područnih us- 
tanova. Bio je to već davnašnji zahtev ozbiljnih ljudi 
iz redova naše šumske privrede. Ako ove reći neće 
ostati samo na hartiji, onda je došao trenutak velikog 
preokreta u našoj šumskoj politici, onda smemo gle- 
dati sa nadom na spašavanje naših šuma od sigurne 
propasti i pouzdati se u bolju budućnost. 

Tač. 17 predloga Finansijskog zakona Ministar- 
stva šuma i rudnika, kaže: »Ministarski savet će Ured- 
bom, na predlog Ministra šuma i rudnika, a izuzetno 
od propisa važećeg trgovinskog zakona reorganizo- 
vati državno šumsko industrijsko preduzeće Dobrljin 

■—Drvar a d. Šipad i Durmitor.« 
Tom prigodom treba da istaknem, da ime »Šipad« 

n mojim krajevima ne uživa popularnost, a to ne 
bez razloga. Godine 1931 i 1932 „Sipad" bacao je svo 
je velike stare zalihe na mekanom drvetu I u naša 
domaća tržišta: Mačku, Beograd i Slavoniju, pa čak 
i u Zagreb, rušeći cene maio-pilanarima i splavarima 
osobito dravske i savinske doline. Samo ako bude „Si- 
pad" u buduće što više izbegavao spomenuta domaća 
tržišta i pokušavao da se još više učvrsti na starim 
stranim tržištima, osvajajući šta više čak i nova, iako 
bude glasom tač. 1. predloga Finansijskog zakona. 
Ministarstvo šuma i rudnika nosi sve obaveze kao i 
ostali privrednici, iako nakon reorganizacije ne bude 
\ iše iskazivalo pasivne bil inse, onda će i moji zem- 
ljaci gledati to preduzeće drugim očima. 

Tač. 4 predloga Finansijskog zakona Ministarstva 
šuma i radnika daje „Šipadu": iz tekućih šumskih pri- 
hoda sukcesivne akontacije u iznosu do 10 miliona 
dinara na ime obrtog kapitala s time, da povrati du- 
gujući iznos do kraja budžetske trodine. 

U smislu te tačke slobodan sam zamoliti na inu 
pomoći i za naše malopilmarstvo u Dravskoj banovi- 
ni bezkamatni zajam u odgovarajućoj visini. 

Tač. 5 predloga Finansijskog zakona Ministarstva 
šuma i rudnika daje „Sipadu" privremeno u ruke o- 
bratovanje razrešenih ugovora   —    radi se u prvom 
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redu o „Krivnji". Prinuđen sam da skrenem pažnju 
na to, da bi trebalo vodili računa o tome, da se ne 
bi tom prihodom skrivila jedna hiperprodukcija pila- 
narske robe. 

Da bi se sredile prilik- u pogledu produkcije i 
prodaje u interesu uspešnijeg unovčenja šumskih 
produkata, postoje već tome odgovarajuće or- 
ganizacije u susednim državama. U početku meseca 
februara vodeni su u Trstu pregovori između delega- 
ta šumske privrede Jugoslavije, Rumunije i Rusije. 
Interesantna je činjenica, što socijalističke sovjete za- 
stupa jedno od najbogatijih italijanskih drvarski!) 
preduzeća, i to firm;> Feltrineli. 

S obzirem na pomenute pregovore očekuju već 
osnovane strane organizacije, a tako isto i naša me- 
rodavna javnost š^o skoriju uredbu o osnivanju .,Cen- 
Irr'lne organizacije drvarske privr?de za reeulisanje 
i kontrolu izvoza". Ovo ne sme da bude birokratska 
ustanova odnosno kopija žitnog ili režima stoke, ne- 
£o autoritativna organizacija interesenata pod držav- 
nom kontrolom, sa naročitim obzirom na regionalne 
potrebe i prilike sa širokogrudnim pravilnicima. 

Na svršetku želim dn bude glavna linija naše šum- 
ske politike borba sa demagogijom i korupcijom i 
propaeandbm u narodu za liubav za šume, stručan rad, 
po najboljim diskusijama, dovoljan javni nadzor i po- 
moć ma'om šumskom posedu i dobri trgovački ugo- 
vori. fOdobravanje  i oljeskanjeV 

Pofprefscdnik Karlo Kovačević: Ima reč g. dr. 
Milan МеНкоб. 

Dr. Milan A^etikoš: Gospodo narodni  poslanici. 
redaiući ove budžete,   jedan za drugim,   opažamo i 
kod ovog Ministarstva šuma i rudnika istu nevolju, 
koja prati i sve druge budžete. U našoj opštoj dr- 
žavnoj administraciji, a isto ukoliko se tiče i ovoga 
resora, vidimo i ovde sve one muke i sve one nedo- 
statke koje smo videli i kod svih drugih resora. Ali 
ovaj  resor  specijalno  pokazuje  .ne  od  danas  i  ne 
od par me«eci unatrag, netro možemo reći pokažuie 
još od lljed'nienia   teške stvari i teške mane i očaj- 
ne stvari   tako, da bi čovek mogao pomisliti kao da 
je ovo Ministarstvo stalno i  permanentno  za stva- 
ranje    komocije   i   koruptivnih   činovnika.    Godine 
1928. u proleće, nakon budžetske debate, iznikla je 
po'reba.  da   ie  ondašnja  Narodna  skupština  jedno- 
dušno zakliučilo, ood terefom očajno" stanja u Mi- 
nistarstvu šuma. zboe onih dugoročnih ugovora, da 
je iednoclasno zaključila, da se izbere parlamentarni 
anketa, koja će izvideti s+vari na, terenu pa podneti iz- 
vestmi   N'nrod-om   oretstavništvu.   Gosoodo, ia i da- 
nas posle pet rodina i posle šest godina opažam, da 
se od onih istih teških slučajeva ovaj resor nije oslo- 
bodio  neco da se ioš i danas čine opravdani prigo- 
vori  i  opravdane tužbe,  na  rad u  tome  resoru,  ali 
ni Kraljevska  vlada pa  ni pojedini  ministri ne po- 
klanjaju ni najmanje pažnje tim pritužbama. Gospo- 
do, u našoj zemlji, koja ima oko deset miliona hektara 
površine, pod šumom je preko 7 miliona i 720 hi- 
ljada hektara. Mi imamo utvrđeno, ne od juče nego 
još od Ujedinienja, da se s tim ogromnim nacional- 
nim dobrom, koie pretstavlja 42% od celokupne po- 
vršine naše zemlje ne radi kao što treba, da se stal- 
no prepušta eksploatacija stranim  firmama koji su 
stalno,  sistemom   korupcije  nalazili   razumevanja  u 
tome resoru, nalazili na puno razumevanje, da se na- 
ša državna imovina upropašćuje, a niko ne preduzi- 
ma nikakve merc da se ona spase. Gospodo narodni 
poslanici,   137  poslanika  vladine većine  podneli  su 

interpelaciju Kraljevskoj vladi, radi onih sramota, 
što se rade u bosanskim šumama i radi ostaloga 
što se radi u Ministarstvu šuma i rudnika, ali Kra- 
ljevska vlada ne nalazi za potrebno, da na te inter- 
pelacije odgovori. Ла, gospodo, ne mogu shvatiti, 
kako članovi vladine većine mogu dopustiti, da se 
ignorišu prava narodnih poslanika, koji vrše zaštitu 
narodne imovine i da se ne smatra za potrebno, da 
im se na njihove interpelacije odgovori u Narodnoj 
skupštini i preduzmu mere, koje bi bile u stanju, da 
unesu veru u našu javnost i u naš narod, da se je- 
danput ovo strašno i očajno stanje, koje vlada u 
resoru Ministra šuma, jedanput može sprečiti, i da 
mu se jedanput može učiniti kraj. Ali, gospodo, ne 
može se tome učiniti kraj. To je sistem. Ministri se 
šetaju kako koji od njih dođe u taj resor, a tamo 
se sistem posebne organizacije i stalna praksa podr- 
žava. I zato, gospodo, nemojte se čuditi što se je da- 
nas dobio utisak, da je ovo Ministarstvo šuma i rud- 
nika jedan Eldorado za korupciju. 

Gospodo, da vidite kako se radi kod nas, a ka- 
ko se radi u drugim bolje upravljenim zemljama, ja 
ću vam spomenuti da ima još jedna slovenska zemlja 
Poljska, koja ima odprilike šumsku površinu, kolik) 
je kod nas u našoj zemlji, 7 miliona 800.000 hektar,;. 
Ta slovenska zemlja, Poljska, brinula se dr.> u svoju 
administraciju uvede reda, napose znala je shvatiti ve- 
liku vrednost svojih šuma i svojih ruda i ona je, go- 
spodo,   sprovela   ovo :   ono je uspela da najuri sve 
strance iz eksploatacije šuma, ona  je uspela da  sve 
dugoročne   ugovore   za   eksploataciju   šuma  i   ruda 
raskine, i ona danas ima, jer vodi pametnom admini- 
stracijom svojom dobru šumsku politiku, ogromne 
prihode, stalne, sređene ogromne prihode, jer je o- 
vakvom svojom privrednom politikom znala šume i 
rude do uokviri onako kako je za narodne i  nacio- 
nalne interese bilo potrebno. Kod nas, gospodo, ni- 
ko ne oseća potrebu, da na tome polju tako nešto ц. 
radi, nego se kod nas radi stranaca podržavaju du- 
goročni ugovori za eksploataciju šuma, jer ti stran 
ci koji su umeli da  izvesne povoljne uslove dobiju, 
znali su naći dodire sa ljudima, koji su te stvari re- 
šavali i zato mi imamo na sve strane tužnu konsta- 
taciju, da naše veliko dobro narodno, naše šume i 
rude, ne nose onaj prinos našoj zemlji, što bi po svo- 
me kapacitetu i kvalitu mogle da nose a za to je sve 
kriva naša šumska administracija, naše Ministarstvo 
šuma i rudnika. 

Gospodo, dok se ovako radi i strancima dajemo 
mogućnosti za eksploataciju našega, možemo reći, 
najvećeg narodnog imetka, a to su šume, dotle su svi 
predmeti, koji se odnose na zloupotrebe i korupciju 
prodati zaboravu. Mi imamo na svima stranama pri- 
kupljen materijal, materijal još od 1928 godine i 
čovek bi mislio da je Ministarstvo šuma i rudnika, 
koje ima taj materijali u svojim arhivima, brinulo da 
to iskoristi, međutim od toga se ne čini ništa. Sav 
onaj krupni materijal izrađen po šumarskim struč- 
njacima, utvrđen po knjigama knjigovodstva i ra- 
čunski, uz saradnju parlamentarne inkete, sav taj ma- 
terija! leži pokriven velom prošlosti i zaborava.. 1 
kad lii Ministarstvo šuma i rudnika bilo voljno da se ta 
prašina očisti, moglo bi se naći dovoljno materijala, 
da se postupci sprovedu i situacija raščisti, Dli bi se 
tamo našlo i to, da su pojedini zaključci, koji su u- 
tvrdeni od strane parlamentarne ankete, sprečeni od 
izvršenja. Bila su izvesna naređenja. Sta ima da se na- 
plati kod Krivaje i kad je od Ministarstva otišlo Ban- 
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skoj upravi i Banska uprava preduzela da naplati, 
došla je depeša iz Beograda, da ima da se sistira ta 
naplata, da se sistira i iduća naplata i dešavalo se 
to sistematski, da se dobijao dojam, da se te inter- 
vencije ne vrše bez nekoga sporazuma i razloga i ja 
tvrdim da su ti razlozi čista korupcija. 

Zato mi danas imamo ovo bolno stanje u Mini- 
starstvu šuma i rudnika, jer se do sada nije htelo, 
niti se smelo, da do kraja raščiste one strašne stva- 
ri i ono strašno stanje, iz ranijih vremena. A sve dok 
se to ne prečisti, sve dotle će i ova šumska preduze- 
ća raditi na štetu narodnih i državnih interesa, jer to 
je onaj strašan sistem naše loše šumske i rudarske 
politike, sistem koji izgleda da se naročito sprovodi, 
jer u Ministarstvu izgleda da su mnogo važnije raz- 
ne strane ličnosti nego vrednost narodne imovine i 
zaštita državnih interesa. 

Gospodo narodni poslanici! Naš narod na svima 
stranama oseća tegobe tereta, koji ga tište: preveli- 
ka zemljarina, razni nameti, razne globe, a uz to još 
i  razne teške šumske kazne i takse. Naš mali čovek, 
za ono malo drva, koje je posekao, natrpava se ve- 
likim  kaznama, koje se, razume se, i Bzvršuju. Niko 
ne vodi računa, da je taj današnji mali čovek — se- 
ljak,   usled pada cena njegovih poljoprivrednih pro- 
izvoda, došao u tako  teške prilike, da bi o njemu 
trebalo naročito voditi računa, jer seljaka ima danas 
u našoj zemlji oko 12,000.000. Ali, ponavljam, da to 
nije   tako važno pitanje za Ministarstvo šuma i rud- 
nika,   kao što je važno pitanje, da se neka strana 
firma,   koja  ima  dugoročni  ugovor za  eksploataciju 
šuma' pomogne u produženju roka za seču, koja je 
po ugovoru imala da se izvrši. 1 te firme, imajući ra- 
čuna   da seču odlažu, uvek nalaze dobro razumeva- 
nje u Ministarstvu šuma da im se ti zahtevi i zahte- 
vi za  odlaganje seče, dozvoljavaju, mada u Ministar- 
stvu  znaju da ima oko 150.000 šumskih radnika, ko- 
ji su   ostali besposleni. Njima u Ministarstvu bilo je 
važni je da udovolje dvojici  ili  trojici stranih iridu- 
strijalaca, preduzećima, da rok seče odlože, nego da 
omoguće uposlenje one gladne sirotinje, a to zbog 
tojra    što su znala gospoda, razume se u četiri oka, 
da  se  sporazume ju i da uvaže razloge industrijalaca 
za  odpadanje roka seče. Korupcija, ta nesrečna ko- 
rupcija   koči naš narodni život, i zahvata najosetlji- 
viie   tačke našega  narodnog i društvenog života   pa 
zato   nije ni čudo, što je tako očajanje u narodu i 
što   se  trpi  nezaposlenost i onde, gde nezaposleno- 
sti   zbog  loše  administracije   i   rdavog sistema šum- 
skosr  gazdovanja ne bi smelo da bude. 

Ja ću biti slobodan da par reči kažem i o stanju 
naših imovnih opština, koje postoje na području 
Savske i delom na području Dunavske banovine. One 
su nastale segregacijom unatrag 69 godina. One su 
trebale da dobiju uređenu administraciju i moguć- 
nost, da se mogu usavršavati i udovoljiti svima oba- 
vezama prema sijačima. Međutim, šta se desilo? Za- 
slugom naše loše administracije, naposletku, zaslu- 
gom Ministarstva šuma, one su došle u prekorno sla 
nje. Godine 1922, ondašnji Ministar šuma i rudnika 
izdao je naredbu, da se svi zvaničnici i činovnici iz 
imovnih opština imaju izjednačiti po platama i polo- 
žajima sa ostalim zvaničnicima i činovnicima držav- 
nim službenicima. Na taj način su se podigli tereti 
personalnih izdataka na takvu visinu, da su ti per- 
sonalni izdaci usled toga izjednačenja pojeli imovnu 
opštinu. Tako naprimer u Petrinji, lični izdatci za 1» 
godina premašili su 13,000.000 dinara, a pokriće se 

nalazi samo prodajom šuma ovih imovnih opština, 
pa razume se, dok su šumske konjukture još bile po- 
voljne, ti su se tereti usled ličnih izdataka još i mogli 
nekako snositi, a danas kada je nastala nevolja, kad 
su nastali deficiti, ovi tereti ne mogu da se podnesu 
i zato ima namešteuika, koji po 18 meseci svoje pri- 
nadležnosti nisu primili. 

Imate sirote udovice, žene matore, i starce pen- 
zionere da plaču i jauču, ali niko nema razumevanja, 
jer Ministarstvo šuma ne nalazi vremena, da se tim 
pitanjem pozabavi i da ga konačno privede reša- 
vanju. Gospodo, ovo pitanje jedno je od gorućih pi- 
tanja u području Savske banovine. I žalosno je da se 
do danas nije našlo načina da se u to pitanje ude, i 
da onom bednom narodu, koji nije kriv za ovu si- 
tuaciju, u kojoj se nalazi usled krize, pomogne. Da- 
nas niti činovnici dobijaju plate koje im pripadaju, 
niti pravoužitnici seljaci one prinadležnosti, koje im 
pripadaju. Nastao je jedan haos, i sada razume se, 
šta se dešava? Sada udaraju teške kazne, zbog sva- 
ke klipe drveta, i tako ocfromne cifre se traže, za te 
šumske kazne, da se ti ljudi kod kojih se vrše te na- 
plate nalaze u stadiju očajanja! Iznose im iz kuće 
za te kazne u šumskim stvarima najnužnije stvari 
i jastuče i ponjave i ono poslednje š^o ima u kući, sve 
im se iznosi, jer seljak mora da plati, a činovnici se 
pravdaju time, što kažu: Ako mi ovako ne naplati- 
mo, nećemo moći da primimo plahi za idući mesec. 
Nastupilo je stanje, da će narod bezuvjetno sam pri- 
stupiti rešavanju toga pitanja, ako se produži ovako 
da radi, kao što se dosada radilo. Ja kažem otvo- 
reno, jer sam konstatovao, da se u našoj šumskoj i 
rudarskoj politici, u okviru onšte vladine politike, 
ne vodi briga i računa o narodnim potrebama, zato 
moram da kažem, i da sa najvećim oeorčeniem iz- 
javim da ću glasati protiv ovoga budžeta. (Odobra- 
vanje i pljeskanje na levici). 

Pofpretscdnik    dr. Košta Popović:    Ima  reč g. 
Milan Božić. 

Мнлан Божпћ: Госпо^о напогши посланиии, neli 
две године у буџетгкој лебаги пспрестапо сам гп- 
вооио o болној и наопакој политици Koiy попн Ми- 
нисгарство шума и рудника. Зато ми je мило што 
са.м јутрос могао кочстатовати да je ипак г. Мини- 
стлр Деметоовић лонекле лао меии и мошм лг^го- 
вима сатисфакцију, признајући да ie Минисгапство 
шума и рудпика било Митктарство афера. Тачпо 
je, господо, да стеарно v Министарству uivMa и руд- 
пика nocTojn извесна мафија и клика и завелен je 
iciaii систем. и лок on тако буле nocroiao, ja вас 
увеоавам лп he то наше Министаоство ићи очим 
рђавим путевима, кошма ie досада ишж>. Ja не з»вм 
да ли je и један здрав потез у нашем MmrucTapTBV 
шума и рудника изведен, na ако хоћете од ослобо- 
Нења до данас. Поред тога миога питања ко1а ду- 
боко засецају v жипот наше напије, спенијалнл 
питања која rauranajv Боону и Херцеговину, као 
mro су питам.а мера, балталика, сервитута, одељи- 
ваље државних шума од општинских, раскидање 
уговора оа страним Фирмама, реоргапизац.ија Ми- 
нистарства шума и рудника, прочишћавање оне 
кужне атмосфере у Минисгарству и т. д. није се по- 
макло im за јелан сантамегар. Ja, као n моји Д0У- 
гови кз бивше Босне и Херцеговине, долазили смо 
са пуно иокреиости и иајплемсиитијим иамепама 
код г. Мипистра ппма n рудника, упозопавар/ћи 
ux na мпоге нездраве појаве, ко1е ie требало лечИ" 
ти најрадикалинјим мерама, да би се пошло једнпм 
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здравим путем у onoj iiamoj иајпажипјој принред- 
ној грани. Зато нека ми ne замсри г. Мииистар Ма- 
тица који седи даиас у овим клуиама, ако у везн са 
крнтиком na буџет Министарства шума и рудника 
поменем и П)егово часно име, јер je то наше живот- 
но пптање, a on je до назад кратког времена ono na 
челу овога Министарства. Ja иам увјерен да су г. Mir 
пнстру многе ствари сервиргли n.cronn мил.спппп 
у Мппистарсгву шума n рудника. 

.lep omi су чппили шта су хтелп; постављали, 
премешталп, деложнрали, су^пепдовали, јсдпом реч- 
ју радплп, шта су хтели. Али поред свега тога има 
грешаха у Мшшстарству шума и рудника,   које г. 
Магпца иоси na својпм леђима, јер on ипак МОра да 
nocn извесну одговорпост, пошто je он својпм no- 
ступцпма шкодио ошптпм државним n народиим nn- 
тересима. Мора му се замерити na првом месту, што 
je поставл^о избачене   људ€ из лржавне   службе 
којц су отпуштани са мотивацијом, да су опасни no 
лржанпе интересе и углед државне службе, a које je 
комамдант жандармерије због тога отпуштао. Лич- 
no je штптио своје миљенике, који су правомоћно 
осуђени no 20 дана затвора пепретворпвчх у глобу, 
јер су учинили такове деликте, радп којих би сло- 
бодни грађаки   били   осуђеии na тешку тамницу. 
Осим тога поставч.ао je у своме pecopv разпе служ- 
беппкс, и ако no бупету пије могао. Нама je на rai 
начин довукао у Сарајево и Бач.а Луку    гтреко 40 
л>уди пз свога изборпог среза. Поступци, које je г. 
Мпппстар   Матпца   увео у праксу парламептарпог 
режима, доводе нас све у врло незгодаи положај. 
Зато ne мпслпте, господо, да парод ne пратп снакп 
гест и поједппог Министра n поједнног   пародпог 
послаппка.    Оваквим    поступцима срозава  сс  ау- 
торитет   'ne   само   парпдппх   послаппка   у   односу 
према   народу   n   према   одговооним   министри- 
ма,   него нека упамте   господа мпппстрп,   сроза- 
ва се н љихов   аутопитет,   који ауторитетом сво- 
га положаја   жаре n пале   и   пред целом   Скуп- 
штипом и пародом   nonvr   негдашњих крџалија, 
ианосећи иитересе појелппаца n појединих   клика, 
пзнад пптереса целппе.   Ham   народ мпрпо cnama 
мпоге невоље, aru lic исти парод у право време us- 
pehu CBoiv правелпу пресуду свпма оппма, који лп- 
гоше личпп n поједппачпп интервс иа пједестал зла 
n наопаког рађења, a исгину приковаше na срампи 
стуб. 

Дшашња општа привредна невоља, која je обу- 
хватила читаву нашу земљу, најтеже се осећа у кра- 
јевнма бтипе Боспе n Херцеговипе. .Тедпо тто су 
Боспа и Херцеговпна претежпо сточарски крајеви, a 
друго што je шумска ппдустрпја у којоЈ je nam се- 
љак добрпм делом бпо запослен, као најпростији 
радник, скоро сва зауставпла своје пословање, или 
га свела na пајмап.у меру. Зато су ове ланатп.е при- 
вредне n фипапспјске невоље скоро погиснуле сва 
остала ритања у позадину. 

Ла сам у пеколпко махова говорпо са овога ме- 
ста o овој namoj пајважппјом привредпој rpann, и 
пзпео чињенице, услел којпх je чптава nama шумар- 
ско- рударска полптика дошла у један страховито 
тежак положај. Ja попавл.ам да од namer ослобо^е- 
ња и уједињења mije во^епа једпа паметпа и рацио- 
иална шумско-рударска политика, a то се впди из 
чињенице, да су наше туме добрпм делом девасти- 
pane, n то од страппх катштала, које мп скоро nn ма- 
ло nncMo HCKopiicTii.ni. Скоро cnn крајеви Босне и 
Херцеговипе данас представљају гробл.а некада na- 

mnx попоптх mamina, које су тешки гатери стрд. 
ипх капптала до краја упропастили. Дотле je ма_ 
1H.'XII:ICKII поступано са малим домаћим пиланарима 
које и дан даиас рЈПСоводе патриотски и нациоиал! 
ии мотиви. 

Одмах иза аслобођења спроводила се у Боснц 
п Херцеговини фатална нацирнализација стралил 
капитала, ксји су били већим делом пласиран« v 
шумска предузећа. 

Сва та туђинска предузећа као што су Нашичка 
»Босна — Боа«, »Грегерсоп«, »Угар«, »Мехтерсхак 
мер«,   »Дестнлацпја д. д. Теслић«,   »Варда«, a c^nl 
.Офа«, »Ајзлср и Ортлнб«, »Бегов Хап«, »Виктч>ри 
ja«, »Впрбо«, »Пате«, и т. д. отварале су своје кац! 
ncmpnjc у разним цеитрима name земље и хваталр 
вгзе са високим функционерима за национализ! 
n.e п.пхсвпх фирми. НациоПшизацијом ових стра' 
IIIIX фирми импортирано je у нашу земљу једна мјј" 
га лица из разппх земаља, која су вршила функци! 
дпректора, чиновито, инжињера, стрЈгчних рплип 
ка, na n обичних иануелних. Наш je свет могао   i,, 
бити само место обпчиог радника, са најмпзерииј, ^ 
зарадом или у најбољем случају место каквог пре 
драдника. 11 док naimi млади и дипломирани ии^, ' 
IIA'JMI шумско-рударских факултета траже места ^v' 
гарп, na и то ne могу до лобију, дотле странп држав 
љани n ananiionn mu елемеита заузимају, нажалос^ 
скоро сва места не само у овим приватним преду1 

зећнма него n у мнрпш државвшм. Зар ова чиц,*" 
mina. господо, ne бп могла бити фатална no иацц'. 
будућност, ако се ne би предузеле мере да се 
ме BCII јелаппут учппп крај. Ови иаши липломцра,,^ 
л>уд11 вапијућп за кором хлеба и у моменту душеа 
не Депреоије, зар ne могу да забораве на патр-иот' 
ски смпсао и да изгубс осећаље љубави према cn0 
joj земл>и? 

Док се ова страховита пеправда чиии iruiim 
млалпм и дипломираним инжињерима, дотле чита 
ве лешјс отимају се да уђу у одборе разннх npi,' 
вредних предузећа, јер им тај положај доиоси ц^ 
само сталпе месечпе плате, него jom n издашне 
дневнице, ro;iniiiii>e награде и награде за разна пу. 
товања. 

Ilnje. господо, ово пови пут да ми изнасимо cv. 
mre чип.сппце o наопакој шумарско-рударској rio! 
литици. Ono je вапај читаве наше нације, али пх 
дин Минпстар шума n рудника просто je свесно че- 
као да доИе ло катастрофе. Mn смо искоришћ 
ли n ncKopnmhvjcMo сва могућа легална срес-гва v 
нашој најбољој и пајплсмепитој намери, алп на»ка. 
лост глас je nam бпо глас вапијућег у пустањи. 

Колика и каква мафија влада \- овоме министар; 
ству, нека пам, господо, послужи као пример једна 

• пресуда државног сапста, no којој су једана^ст 
страппх предузећа у једном периоду оштетили дп, 
жаву за близу двеста мплнјона, осим оних ло(повлу> 
ка који се нису могли доказати. Само једним дуго, 
рочппм vroiionoM Фриц Регенштрајф оштетио je 
државу са 195 мплпјопа, оспм онпх осталпх нева- 
љалстава, која тек сада излазе na површину, a o 
којима оам ia и поошле и претпрошле године гово. 
mio. Како ic г. Министар шума и рудника водио 
бригу o namoi шумској индустрији најбоље 
илустоује случај са »Коивајом« и »Шипадом«. 

И ако сам ia ca мојим друговима благоврем 
упозоравао и усмеио и писмеио, na чз« cv n интео- 
пелацпје полпашапе, ппак г. Минмстар није nn nn- 
стом макнуо. Место да буде cpehan да сам га 
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ровремано упозоравао na очајно н катастрофално 
стање у »Криваји« и да сам гражио на оснОву тога 
хитиост мојих интерпелација, on устаје у пленуму 
скупштине и образлаже да хитност ие може прнми- 
i и. Тек четврти пут, када сам покренуо то питање у 
Окупштиии, господин мшгистар бива иадгласан и 
присиљен да ирими хитност. Зар иије господо очај- 
но да смо cmi ми били боље упућиш.у рад и пред- 
стојећу катасгрофу, него гооподин Миниетар, Овај 
конкретан случај најбоље илусп^ује г. Минисгра 
iirv.M.-i и рудника. 

Расипање »ародне муке и државне имовине то- 
лико се испсшило у Крипајн да вам то више лнчи на 
кеку бајку, него ira истииу. Ja hy пстаћн само не- 
колико момената: Иако je држава имала у Криваји 
■2,\', акција, није I:I читаво време ол 1925 год. до 
данас добила ни једну једину пару. To je била др- 
жава у држави. Фриц Регеиштрајф, поред својих 
редовних принадлежности, за које се зна, од 1 ми- 
лионадинара годишње, дигаојејош око 15милио- 
на за личне трошкове, осим o?mx 26 милиона које j\; 
иеки дан добио у Бечу и жо je постојала пресуда 
иекога namer cv.ia да тај новац треба да добије na- 
ma држава. Ортлиб je исто тако, поред редгшнпх 
принадлежности од 750 хил.ада динара дигао за 
личне грошкове омо 5 милиона, a Ајзлер поред ре- 
довних принадлежиости од 500 хилЈада, дигао je 
још око ммлиоп и no динара, a једап њин алпокат 
добија око 6 иилискна за годину дана. Рекламни тро- 
шкови износе преко милион и no динара, трошковп 
уговора o сечи 2 милиона динара, којо je опет no 
свој прилици подигао исти адвокат. 

Узгред liv споменути да je држава требала да 
добије од »Крппајс« у име закупа na жељезничкој 
прузи Завидовићи — Хап Пнјесак — Кусаче сваке 
године no 52 хилЈаде златних швајцарских фра- 
нака. Ни једну пару до дапас пије добила. Чак 
постојп пресуда једног жалосног одбраничког 
суда, no комо je држава требала да платп ,,Кри- 
ваји'' 30 милиона дичара са мотивацијом, да je 
дотична ii|)yra била пасивна. Међутим, господо, 
треба 'ui змате да та иста пруга која je v доба 
најбоље конјуктуре тобож била пасивна, да je ona 
■umac и поред оскудице рада потпуно активна и 
покрива све трошкове ликвидационог одбора. 

Ha овоме месту морам imahu још једнаи важан 
иоменат који г. Министар ипје хтео узети у обзир. 
Још у месецу септембру 1933 годиие, on je имао no- 
ro« предлог и био.је у пооеду целога матерпјала 
потребног за ратеидање уговора са Крпвајом. И ако 
je ono свестан да би раскилап.ом овога уговора удо- 
вол^ио ошптој потреби, као n да бп велпкп број ne- 
запослених радника, који су били изложени na ми- 
лост ii немилосг очитој пљачкп од страме суоедаога 
предузећа »Напшчка«, која je радницима плаћала 
иа сат no 75 napa, ппак уговбр није хтео ла раскипе, 
иако je имао и подлогу од стране г. Bana Дринске 
баиовине који je већ распустио друштво Крпвају. 

A сада да mame како из далека изгледа ппта- 
п,o »Шипада« 100'; државког предузећа. Темељ'je 
овоме даиас државнш ггредузећу ударио Баварац 
Штајнбајс, којп je био један од оних ретких дрвар- 
сасих »идустријалаца који je пазад 45 година знао и 
умео TI искористп разне гековнне технике. Од сво- 
га постанка ово ft Штајнбајсово предузеће одлич- 
iro просперирало, иако je било извесних застоја, 
као што се го деЉло за време светотога рата. Иза 

бођеша па сие до назад две годпне   »Шппад« 

као државно предузеће одлично je просперирало, 
иако je пеколпко пута пролазило кроз Сцилу н Ха- 
рпблу. Све док nnje бпло решено власништво акци- 
ја, nnje се зпало коме he предузеће прнпасти. Чак 
пре пего што je ово осповпо питање било решено 
био je »Шипад« продат бечком индусгријалцу Кер- 
неру за време иинистровања г. Ивице Ковачввића. 
Од те несрећне трансакције предузеће je спасеио те- 
niKOM муко.м n ппшто je све до 1926 године најлеп- 
ше радило, бнла je расписана лицитација у три ма- 
ха да се предузеће изда под закуп. Честитим љу- 
дима и пријател>пма Шипада једва je пошло за ру- 
ком да се епрсчп да се Шипад изда ггод закуп. 

За ових 15 година продефиловало je кроз llln- 
пад безброј управпих олбора. И може се pelm да je 
било добрих управа које су Шипад водиле напрет- 
ку, али je бпло у исто време управа које cv Преду- 
зеће водиле у вратоломпе траноакције. 

Довољно je споменути ортачење „Шипада" са 
„Вардом", а joni rope je његово хнлачсп.е v 
„Дурмитор", где je упропашћено na песетине ми- 
лиопа, na и дапас Дурмитор дугу.је Шипаду бли- 
зу 30 милиона динара, која je свота потпуно ;iv- 
бмозна. 

Према томе   може се мирне душе рећи да je 
кпивица лежала na министрима шума и рудника, да 
je ово name чисто државно п{?едузеће дошло данас 
у један пеобичпо тежак положај, али v исто време 
noće извесну моралну одговорност многи члановп 
управних и надзооних одбора, Ja верујем да су n 
даиас у viipami Шппала ло;'ри и  поштени људи, 
али они пису стручњацн, na и поред пајбол.е BO- 
LO ne могу ништа предузећу ни дати ни учинити. 
Са друге и падлежпе стране, и то од страпе Mu- 
пистра шума n рудника. ништа се ne чини нити 
покушава да се бар \r 12-ти час спасава овај то- 
шкп болесник.   Мепи je добро познато да je го- 
сподип Министар шума n рудника Матица врло че- 
сто упозооаван на тешко и неподношљиво стање 
Шипада. До данас, na све те јауке господин Ми- 
нистар одговара    да се одмах плате сви дуговп, 
jop he ca Шипадом   разрешити уговор.    Тако on 
чини Шипаду. Да ne мислнте, да ja говорим na- 
памет, ia сам v поседу броја дотичног акта (2cS29? 
од 30. XII. 1932;,  Kao ла je Шипад  пасторче a не 
државно предузеће. Ни у једном страном преду- 
зећу не постоји опако очајно стање као v Шипаду. 
I [икаква плаиа. несугласице и рогобатност између 
Министарства и подређених органа,   никаква ор- 
ганизација, возање акта ne месеппма. noro годи- 
пама, прелиминар се добија кад npohe сезона, n\- 
ibeite радника и железппчара ради надница  n o- 
сигурања и т. д. Поред тога морам истакнути n 
злокобне  шпекулације Шипада, које  грцајући  v 
дуговима Kvnvje туНа предузећа и шуме, na je у 
свом  властитом предузећу мопао заппп.ати. Зато 
дугујс лржави sa саме таксе 25,000.000, порел no- 
реза и т. д. Пород тога Шппал купује благословом 
госпоДИНа Министра шума ^Дурмитор" за 18 мил. 
дикара iiivMo, које су у својо восме процеЊене и 
K\n.i.ono за 4,500.000 лппапа.    И у томе    грцању, 
каб кр\па овега тога,"  Тпиал купује    господину 
Мшгистру аутОМобил лимузппу са монтираниИ ра- 
дио-апарагом м грпјачем за 330.000 дппара. У ово- 
ие, rocitoio, TonncoM времену ne треба бђоме ко- 
ментара. Сада када знамо m je сблственик тума 
лржавпп ерар, сопствеппк ИЈепада државнИ ереп, 
(|uiiiaiicnjop опет државпп ojiap, Онда чоиек-у стаје 
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памит, да г. Министар који одлучује за опстанак 
Шипада, a v исто време носи једну велику одго- 
ворност, пије или био упућен у рад и просперктет 
Шипада или свесно гура Шипад у пропаст. 

Треба да иматс у ниду да ово државпо преду- 
зеће има за експлоатацију резерпнсапих државних 
шума око 100 хиљада хектара, са дрвном масом 
близу 30 милиона четинара и око 15 милиона ли- 
снатог дрвета. У експлоатацији шума, прерађива- 
и.у и промету лрвета запослепо je осим чииовиич- 
кмх и помоћних сила око 3 хиљаде сталних рад,- 
пика, a било je некад и 10 хиљада радмика. a no- 
ред тога троши се годишње око милмоп и 200 хи- 
л.ада рвДНИЧКИХ иадннца. Вредност продуката о- 
вога предузећа сваке године износио je око 150 
милиона днмара. Поред тога предузеће има 700 
километара жел.сзмичке пруге, a у близиии Шипа- 
дове стругаре у Дрвару палази се предузе^е ue- 
лулоза, у коме je држава ангажована са 64% ак- 
ција, a којс предузеће две н no годипе ne ради 
кривицрм Министра шума и рудника. (Папао Ми- 
тица: Нисам ja био niie 3 године министар!) Мо- 
гли сте то урадити пре годипу дана. 

Ова велика државна својина није само од при- 
вредпе и социјалне важности за Врбаску и Дрим- 
ску бановину, него ona носи на себи печат општег 
знанаја. У Шипаду Су ангажовани тоткп милирни 
и огромпа радна снага, што пма велику важност за 
читав onaj сиромашни крај, који нема од чега дру- 
гог да живн. Поред тога можете замислити, од 
колике je важпости Шипадова жел,езничка ируга, 
кроз оне дивне и непрох:одне плаиииске крајеве 
од Прнједора до Киииа ii од Јајца до Српетице. Л 
ток колико то утичс na целокупни привреднн жи- 
ВОТ name земл.е. 

Према томе ne постојн иикакав локални интс- 
|u\-, него питереси целе земл>е, да се једанпут 
озбиллк) и објективно узме у расматрање рад н раз- 
витак сквога предузећа, да не би довдло до ката- 
строфв, У општем државном ииторесу ja апелујсм 
im данашљег г. Министра шума и руда као и на чи- 
таву Краљевску владу да се поклони пуна мажп.а 
овом велнком државном предузећу тим да се Ши- 
пад дебарзсира од ових непотребних послова и да 
се одмах приступи системапокој реоргакизацији, да 
би се тим иутом оспособио за далхИ рад и развитак. 
AKO ct то ие учиии у кратком врамеиу, ja вас уве- 
раваи да he иастуиити катаСггрофа. To исто ipina 
\4iiiiiiiii и ca КривајоМ) као н то да се сва страна 
mvMCKa предузећа приоиле na рад, или да држава с 
њима прекиие уговоре. 

Потпретседиик др. Коста Поповић: Господиме 
порланиче, молим вас да завршите своју реч. 

Мнлан Божић (наставља): Ja U\ само још пе- 
^олико момената да споменем у попледу рударске 
пндустрије.    , 

Kap IHTO смр виделн из експозеа o кретан.у лр- 
жавних ирихода и расхода, који излаје редовно г. 
Министар фшаноија, виднмо да за буџегску годину 
1933/34 и то за првпх 6 месеци, стварии пасход за 
иериод апрнл — септембар 1933 износе 90,827.027, 
a предрићено je буџетом 118 мнлиона динара. Зна- 
чп да je утрошано мање за око 20 милнона динара. 
Illro се тиче прихода ствар стоји овако: Према 
уовојенрм процанту прихода за 0 мессци за 1933/34 
излази предаиђшо 148 милиола динара, лок je 
стварно наплаћвно само 98 милиоиа динара, mio 
ЧИНИ маи.ак од близу 50 милиоиа дииара. 

После свега овога пастаје пита1ве — иако сип 
добро знамо да рад наших рударских предузећа, 
специалио угљенокоиа, иочиње зимскам сезоиом, 
xolie ли се моћи или не постићи приходи предвиђенц 
за буџетску годииу 1933/34. У доба данашње кризе 
ja мислим, господо, да M m и|)11ходи nehe постићи. 
Што се тиче осталих рударскнх предузећа, по- 

знато ми je например да je производња рудника же- 
љезне руде у Љубији потпуно ограничена, a ако се 
ima и испоручује, то се врши само И8 постојећих 
депоа. 

У жел>езари у Варешу прилике се исто нису по- 
бољшале. Ако надалзе узмемо и то да je цена свнх 
рударских продуката не само код државних него 
и приватпих рудника у опадању, a специално це- 
на углза за државие желЈвзнице, онда можемо мирно 
и категорички изјавити, a na основу података г. Ми- 
иистра финансија, да се за годнку 1933/34 буџетом 
предвиђени приходи неће постићи, a исто тако 
услед свеопште кризе ии ови за годину 1934 35 
предвиђени. 

Ja сам neli у рашгјим буџетским дебатама упо- 
зорио на некс чип.еиице које могу да утичу на успе- 
maii редоваи рад рударског р&сора, да га омогујц' u 
у многоме олакшају. 

Ja нисам техмичар, господо, да би се могао у 
детал>е оврг иитања да упуштам, али мисшм, да би 
се свеолштрм реорганизацијом рада у рударском 
ресору, који je данас у несигуриим и у ШЈОТОме на- 
ма пеповерл.иним тохиичким рукама, оно могло д^ 
доведе у стаље које би стварио одговарало iipn- 
вредним ирилнкама. 

Ja hv као пример да паводсм само — као што 
сам TI) већ у мојнм прошлоголлшњим говорима на- 
вео, — електрнфикацију земл^е. По овоме питан»у 
mije нншта учип.епо. Место да државни угл,ено- 
копи воде no овом питању главну реч и да снабде- 
вају поједине крајеве јефтеном струјом, увалио нагл 
се je страни капитал и са великом зарадои пл>ачка 
иашс провиицијске градове. Вилсли смо тај случлј 
са градом Чачком и осталим иеспима. где се килова г 
сат плаћа ПР 8 до 10 и внше дииара. Како ми je поз- 
нато у најкраће време he на руднику у Креки битл 
на слободном располатач.у рко 2 милиоиа киловатн 
сати годишње, C'a овом количипом струје могао оц 
се цео крај Вннковаца, Брода. Бијел>ине да сиаП- 
дева са струјом. Из рудипка Бања Луке могдо бн 

■се исто тако цео креј до Старе Градашке и до ГТри- 
једора да електрифицира, 

fm' ono mro сам до сад рекао, показује да no. 
ciojii могућност зараде, a с тим v вези и развијања 
боље делатцосги у овој нашој тако важној прииред. 
иој граин, али изгледа да-се иа водећим местима ру. 
flepfCTBa не води лоиол.ио бриге o раииокалној ек- 
сплоатацији државпих добара, neli се та брига сво- 
ди често иа експлоатацију каса акционарских дру- 
штава v којим води држава палзпр. Нажалост, чак 
mi у оваквим предузећима нвма скрро im једног 
стручњака, већ и у њима ноде главиу реч рударскцј 
л;:јт1и Или људи којн орударству немају im појма; 

Зв Рво што рекох цзнећу вам коикретан случај, 
г. Ппколу Веланчића, генералног директора ру.тап- 
ства; И ако i" бир удаљен ca положаја, ипак га ie 
г. Miimuiap Мдтица поставно за поетседкика управ- 
пог одбора жељезаре у Зеиици. Овај положај. гго> 
ред и.егсие-плате као генералног директора доно- 
сио MV je месечно 5106,50 дмпара (hiiKcne плате, осим 
тога алнквотии део годптп.е таитијемо, путие тро- 
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UIKOBC у Harnoj земл>и п иностранству,   дневнице, a 
онда пооебан хоиорар за сваку седницу. 

llpcMii гоме г. Беланчић наплатио je од 1 јануа- 
pa до 31 октобра 1933 годиие осим 4165 динара за 
хонорар још 73.132 днн. на рачун путних грошкова 
и 24.200 дии. као екстра хонорар за вођење картела, 
дакле укупно за 10 месеци дии. 138.997. Само три 
ове ставке изиосе просечно 18.899 дин. месечир. 
< teAe нису урачуната берива за оеднице картела и 
извршног одбора југославенских железара, Еооја he 
гакође бацити iu'li\- суму, a онда сума на диокре- 
ц/иозне оархе од 10.000 динара, mmi аликвотки део 
i одиши.е тантијеме. 

Поред тога железара му издржава cima на фа- 
култету у Леобену, давајући иу месечпу стипендију 
од 1.600 дипара, путне трошкове и иЗдатке за так- 
се ^f књиге. 

Сада долазе обилио плаћеш; синекуре за 16 чла- 
нова управног и надзориог одбора н неограииченог 
r>])oj;i стрз^чних п саветодавних чланова. A како je г. 
Мииистар сабрао ово другитво, најбоље се види no 
томе, што у целом саставу ових чланова исма im 
једног једгашг стручтака, осим ако ниј« Његов брат 
Матица, апотекар. Овакав «аопак систсм довео je 
ову железару до руба пропасти. 

У погледу eKCii/KJaraimJt-' дрлсавних руднИка, 
специјално железних Љубнје н Вареша могу украт- 
ко да напоменем, да сам већ у иојим гтрошлим nobo- 
ри.ма споменуо и.чградп.у железне индустрије, која 
je у iipm.'M реду у пнтересу наше земаљскс одбране. 
Изгледа да и та ствар лежи иа onoj нстој мртвој 
глчип, као и ире две годИне. 11 ако je рвај дом нај- 
главнији форум где бн се имало ово важно питање 
да претресе, нама o овој ствари пије пиппа iroana- 
то. Међутим тој нндустрији помогло би се и тиме, 
mro би се веће количиие угља трошнле, na Према 
lOMc n више радеика упослило, и то баш угља оних 
врста, чија je потрошња сад услед свеопште стагнв- 
uirjc рада у осталпм индустријским предузећима 
најмања. Ha тај начин могло би се помоћи финан- 
сијском ефекту буџета. 

Напослетку, nponr.io je већ mune Од 15 година 
од нашег ослобођења, a ми до данас немамо једин- 
спвен руда1рски закои. Свака бановина односно no- 
крајина служи се евојим посебпп.м закопом. тако да 
до данас У namoj уједињеној државп пма.мо пет 
разноврсних рударских заксона. Надал.е молим г. 
AAninKipa да се посвети mro neha пажња редотитој 
u. ii.iani рударских радника. 

Ilpn Konnv ja поиово апелујем на г. Министра 
шума и руда као и na читаву Краллвску владу да 
једанпут прнступе темел.пгој n озбШБНО] реоргани- 
'зациЈи какп iiainiiv рудника тако исто и железаре у 
Зеиици, којој треба ггосветитти пажњу ne само ради 
нашег/привредног прогреса, nem ради name земаљ- 
оке иародне одбраме. 

1 1оред тора треба присгупптп темел>птом npe- 
чишћавању one кужпе атмрсфере, која тамо влада. 
Један пут се мора доћи до увјерењз, да само na- 
циоиални елементи могу прсхводити државну и na- 
ро.чич- политику кол наших пртфедпп.х предузећа. 

Зато, господо, ne дозволимо да naum млади н 
стручпи ипжпп.ерп вапију sa кором хлеба, док 
странци n непоуздаии елемвнти заузимљу најбоље 
гтоложаје. 

Учиппмо ono за времеиа, јер he нас покољења 
вроклињати! (Бурно одобравамл n пл.ескаи.е). 

Потпретоедник др. Коста rionoBnii: Pen има г. 
Павао Матица ради личишг објашњења; 

Pavao Matica: Gospodo moja, g. predgovornik 
spomenuo je oVde i govorio o Krivaji, i meni u kriv- 
nju — što se tiče Krivaje — nešto upisao, a ja sam 
— kako vi znate — našao u 1932 godina, da ta Kri- 
vaja nije radila, da je bila skroz pasivna i da je tre- 
balo tu čelu stvar urediti, a da ne hude za državu 
prevelike štete. 

Ja sam se na taj posao dao, imenovavši odmah 
članove upravnog odbora, koji su imali za zadaću 
da ispitaju potpuno celo stahje u Krivaji. Oni su, is- 
pitavši ceo taj posao, poduzeli potrebne mere lako. 
da je društvo došlo pod sud i došlo pod likvidaciju. 

Mo^u reći, a kad bi g. Božić bio objektivan, i 
on bi mogao to reči: što ni jedan od g. g. Ministara 
nije izveo, to je izveo g. Matica! I to je društvo Sub 
jiulice. A kako će sudovi to urediti i zaključiti, to 
ne znam, u tome ingerencije nema ni jedan ministar, 
nego sam sud (dr. Nikol:. Kešeljevič: Ko će da naknadi 
državi štetu od 200 miliona dinara?). 

Potpretseđnik cfr. Košta Popović: Molim Vas, 
gospodine Kešeljeviću, nemojte upadati! 

Pavao Matica (nastavlja): Druga je stvar, što je 
govorio g. Božić o fuziji Šipada i Durmitora. Kad 
sam postao Ministar, ta dva društva već su bila fu- 
zionirana. Ja tačno ne znam, koje je godine ta fu- 
zija provedena, zaboravio sam, ali čini mi se, da je 
baš jedan od gospode Bosanaca bio Ministar šuma, 
kad je ta fuzija provedena. Je li ta fuzija provedena 
na korist ili štetu Šipada, ne znam, ali ja koti toga 
nisam apsolutno sudelovao. 

Treće je, što je spomenuo gospodin glede auto- 
mobila. Postojao je mek uzus — ili običaj, ili ako 
hoćete da kažem, da za Ministarstvo šuma pri- 
bavlja Šipad automobil ,i taj uzus i ja sam našao, i 
to je medeno koliko mi je poznato- 1925 godi- 
ne. ,1a nisam tražio to je potpuno krivo gospo- 
din rekao -- da šipad kupi automobil ne meni jer 
ja toga automobila nemam, nego je to auto Ministar- 
stva šuma. Sa lim automobilom služili su se i svi 
ministri  pre  mene, ja  sam   lo  već jedanput  spo- 
menuo ovde - -   i za opravku loga automobila šipad 
je snosio i troškove,    (dr.    Nikolu Kcšeljcvić:    To i 
jeste skandal. — MiU-n B<žić i još nekoliko poslani 
ka protestvuju). 

Ja sam zatražio pismenim putem od Šipada, bu- 
dući da je auto već neupotrebljiv, da ga dade popra 
\iti. Od direkcije Šipada dobio sam odgovor, neka po- 
šaljem šofera do jedne radionice automobila, da se 
automobil pregleda i da se sastavi predračun, koliko 
bi opravka automobila stajala. (Risto Đokić: Zašto ni- 
ste od Šipada i radio instalirali?). Donesen je predra- 
čun i taj predračun i' poslat šipadu. ©d šipada su od- 
govorili, budući da bi laj predračun iznosio oko 90 
hiljada dinara, da je to tako velika svota, da se ne 
isplati taj stari auto popravljati, nego da će oni na- 
baviti novi automobil, a ja za to vreme da pozajmim 
neki auto, dok oni ne naba\e novi automobil. Ja sam 
onda na to pozajmio automobil i njime se vozio me- 
sec dana do konca novembra prošle godine. Koncem 
novembra „šipad" je poslao nov automobil, a koliko 
on staje, i ko ga je mu učio, ja О tome nemam pojma. 
Ja sam dobio potpuno nov automobil i kako s im ga 
u redu primio, tako sam ga 2 januara prošle godine, 
dakle posle ne puna dva meseca, ostavio na upotrebu 
mome nasledniku u Ministarstvu šuma i rudnika. Ja. 
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dakle, nisam  imao nikakve koristi tu ne^o naprotiv 
štete. 

Kao što vidite, gospodo, prigovor glede „Kriva- 
je ' i prigovor glede Durmitora i »Šipada« koje je g. 
Božić upravio na mene, kao i treći prigovoi*, što se tiče 
moje osobe, potpuno je neosnovan, ne^o se ou mora 
obratiti na druge koji su možda nekome skrivili. 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Ima reć g. 
Miliailo Krstić. 

Михаило KpcTiili: Господо иародни посланици, 
изузетно тешког економског стања грађана 

који живе у сели*Га подножја држатшх шума и ие- 
правди које им се чине од стране шумских оргача и 
неприменљивих данас шумоких аакопа којп пм на 
тај пачпп имаче тежак жинот чини Иесношљивијим 
сматрам за дужносг да говорим код буџета Munn- 
старства шума и рудиика и да са ове говорнице ука- 
жем г, Министру на те незгоде које титте жпваљ 
Toi a краја, n да захтевам да их уклони, како би у 
ov.tvliiKKm жпиог тих људи био сношљивији. 

Пре para Извршеио je разграпичеп.е државне 
шуме Буковик, To разграничење постало je данас 
дефинитивно, али оно je извршено неиравично, јер 
je гранична линија пз напгознатих ми разлога, поиу- 
чена тако, да ona иде покрај кућа сељака села Гра- 
божа n Црног Ka.ia и животсељака тих села чини 
неоношљивим, јер су изложши због такве ситуаци- 
je свакодневним казиама. Кокош када излети нз 
авлије иде у држаипу шуму, a када узмемо у обзир, 
и знамо какав нам je кадар шумских органз, опда 
можете појмити од куда долазе онолико оптужења 
no шумскпм кривицама и криницама из § 157 За- 
кона o шумама. 

Сматрам да би се ова неиравда најлакше могла 
VK.'io.nmi na тај пачии, mro on се једпим амандма- 
пом, повратио у дејство § 23 старог закона o раз- 
граиичењу држшних шума, 

Господо у 1931 години, нарочита комиоија са- 
стављена од једног вишег чиновника Мииистарства 
шума n рудника и шефова шумских управа у Раж- 
њу n Параћину, na терену државне шуме Буковика 
одређивали су npocrope за иопашу стоке, пошто je 
дотле ia iiciumia била забрањепа. У међувремеиу 
док je дошло pemeibe no овом тпању, сел>ацн села: 
Скорице, Смиловца, Витошевца, Подгорица и Руи- 
nna n Llpuor Кала, због онда тешког станл u пема- 
ii>a попаше, иошто су претходло уплатили таксу 
која je важила у то доба, ne сачекавши и решење 
Министарства, пуштали су стоку у npocrope, које je 
одредила комисија. Мекушм сви ти били су опту- 
жени за дела из § 157 Закона, те су ти људи за 
штете од 10 и 15 дииара кажњавани, са no 300—400 
динара казне рачунајући ту и остале трошкове 
око доношења истих. Право je када КралЈСВска вла- 
да свим могућим .ретствпма иде за тим, да тежак 
живот нарочито namer сељака ублажи, да и г. Ми- 
нистар шума и рудиика донеое један амаидмаи o 
опроштају казне и глоба пз § 157 тим пре што др- 
жава иичпм иије oinreiieiia. 

Да бн сељаии овога kpaja једном за свагда зна- 
лп те ciooo/iiie ПЈЈосторе где могу иаиасати стоку, 
господин Министар шума греба да иареди шумским 
управама да једпом за свагда одреде те просторе, 
да се ne on у будућности дешавало ono што се до 
сада догађало, a na име, да шефови шумскпх управа 
no своме расположешу дозволе ове године један 
простор за испашу, na идуће године то забрапе, 
плп те псте npocrope дају под закуп,   као што je 

случај са иросторима »Ветреи.а« n »Крша« код села 
Смиловца, и због овако вођене политике од оргаиа 
шумских управа, ти се л.удп данас глобе. 

Минисгарство шума и рудипка граничним со- 
лима која се граппче са државним шумама, дугује 
иа име порезе велике суме, и те суме ни до данас 
се ne исплаћују ма да се признанице еела Скорице, 
Црмиловца, Руишта, Подгорца и Витошевца налазе 
код дирекције у Алеиоинцу и те општине довођене 
су у такву ситуацију да им се за утринску порезу 
продавало у oeaueibe жито, као шго je то случај са 
општином руишком, n то у доба кад onu кмају 
примања од државе. 

Господин Миппстар шума n рудника треба ови 
шггање да регулише са господииом Министром Фи- 
nanciija на тај начип, што he општина којима Миии- 
старство шума и рудника дугује овај прирез пре- 
бијати са Миннстарством фимаисија за отплату ду. 
счЈване порезе тих општпиа. Заком o дрварењу до- 
шао je унамери да оиромашним сел.аип.ма и редми- 
цпма у најнезгодније доба зиме помогне. Међутим, 
raj закоп n дапас се не прпмеп.ује у моме кр;;,у, 
мада су onu који имају npauo иа коришћење osoi a 
закона исиуинли све закопске услове, umi nn 
дапас нису примнлп дрво које ИМ no закоиу припа- 
да. Шумека управа у Параћину тумачи то тиме, што 
ш nnje пздала до закоиског рака у прошлој п дини 
да немају право да то њихово право искорж i 
вој годппи, мада су чак и гаксу платили, Молим ro- 
оподина Министра да нареди шумској управи у Па- 
раКииу да се свпма запптересовалпм лицима, која 
су платила таксу за корпшкеше закопа o дрварешу 
у прошлој годипи, призна то право, те да ra иско- 
рнсте у овој години. 

Имајућм пуно вере у господина Министр^а, којц 
je досадањим својпм радом увек показивар разу. 
ш i'.an.e у решавању 'Свпх економскпх проблема, иа- 
ј/очпто када су у пптаи.у малп фађани, изјављујем 
да hy гласати заовај буџет. (Одобраван>е и пљесак). 

Ло7"прегсед//;;А- др. Коста nonoBiih: Има реч 
народни послаиик r. Мплап Miijnli. 

Мплап МиЈић: Господо посланици, нисам иза- 
шао na ово место да пападам састав буџета ЛАипц- 
сгарства ту.ма, да С€ тпм рекламирам KBO један no- 
сланичми друг пз оггозиције, него желим да изра^ 
зпм своје скромне напомене, o потребама народа из 
мог краја, које су неодложиве, m молим господји- 
на Мппистра да пх прими к зпању и помогне за- 
пуштеиом n сиромашном крају. Обзиром mro ии- 
род Врбаске баповппе, a нарочито Босанске Крајиие 
родољубиво од срца искрено иопуњава све своје 
дужности према Крал>у и отаџбини, ред je да се o 
њему мало више поведе рачуна него што су дооа- 
дашп.п његовп предсгавапцп то урадили. 

Господо, СВИМа иама je познато да je у про« 
леће 1932 годппе владала несташица у људској u 
сточној храни у већем делу name простране др. 
жаве. У овој пестатпцп режорд je носила Врбаска 
oanoBiina, a парочпго Kpajima, јер ne само да ј« 
народ гладовао, nero и стока. И да mije било уви« 
ђавмости Кравел.ске владе, која je дала помоћ у 
храии, ne бп mi једпа трећина народа остала у жи- 
воту. Како сам већ рекар, истодобно владача je 
потпуна оскудпца у сточној храни, те je стока јела 
грапе од војт.ака које су у ту сврху сечеие. Вла- 
сти водећи рачуна o томе, издале су дозволу да се 
шума може кресати ради псхране и na  raj пачип 



STENOGRAFSKE BELESKE 773 

спашено je 80% стоке, за што je народ био благо- 
даран. 

Након ipn месеца кад je народ дошао к себи, 
повратио се од one гладне изнемоглости, почео je 
приматн позиве од власти ради одговарања за ште- 
ту коју je у шумама починио. Питали су нас поош- 
HfHiKe, гражили објашњења зашто их кажњавају, 

; je кресање било одобрено )i кад другрга изла- 
за није било. Ми OHO нисмо у етач.у платипи, гово 
рили су omi, и онда би било боље да je сгока поска- 
пала од глади, jej) казие и штете пе можемо пла- 
ijirji кад би и сву стоку продали. To je iiciinia, 
госиодо, јер штете и глобе у моме срезу износе 
преко I милион динара, a сва стока у срезу не вре- 

голико. Milje само да lie платити oue глоое, ие- 
ro hc ca оним u.ia uriii и старе пресуде и казне које 
су биле законом од фебруара 1932 године оиро- 
штене, у коме стоји да се опраштају све шумске 
казне ако у року од једне године дапа, не почиии 
Иову штету п не буде зато кажп.еп. 

Молим господина Министра и Краљевску владу 
и вас, господо посланици, да се једним амандма- 
ном ове казне опросте, јер штете нису из рбести 
учин>ене. 

у прошлој години решењем Министра шума и 
рудмика основана je нова шумоса управа у Пото- 
цима, које je седиште na граници среза Кл>учког и 
I ламочког. Ja сам се у чуду питао, зашто сад отва- 
рају поие установситобашу добакризе, јер имају 
две шумске управе КључиДрвар, које постоје пре- 
ко 30 година, и кад су могле до сад то подручје др- 
жатиуреду, и ако нема шуме више негомање, по- 
што се pvnin. 1 Ia моје питање одгонорено je да je то 
потреба ради рационалнијег шумског газдовања, 
namro сам ja ућутар. Али, господо, изродило je се 
једно зло no народу. Подела граиица из.међу шум- 
"ских управа, шу.мској управи у Потоцима припале 
су TJMI општине мога среза пресечене границом сер- 
ваитутног подручја и тако je народ остао прикраћен 
у своме праву које je од вајкада уживао. Важно je 
то да ови људи кад требају шумску управу, нема- 
ју пута у Иотоке, него морају долазити преко шу- 
ма 25—70 км. далеко, док им je шумска управа 
Кључ од 5—10 км. удаљена. Замислите, господо, 

иутовати три лапа тамо и иазад због 
једне маленкости. 

Господо, иарод мислећи да и даље цма прави 
служења у шумама које су припале шумској управи 
у I јогодпма, 'inim прекршаје и бива кажњаван pa 
тешким хил.адама дииара. Уколнко се мисли да ono 
иије тачно »ека се затраже подаод од среског на- 
челства v Кључу. 

Молим господина Министра; да нареди mio 
хитиију исправку гракица између шумсих управа 
Кључ и lloiomi 'n да се казие ове »арави повуку 
u анулирају. 

Једна велика незгода постоји у народу ради 
сервитутног права служења. Док у једној истој no- 

чкој општини једни имају гтраво сервитута, до- 
тле други иорају шумаке тамсе плаћати, јер како 
код нас у Босни нису биле организо^ване политичке 
општине, то je сервитут определ.ен и ограничаван 
no катастралним општинама, a сад постоји органи- 
зација општина и наство je хао: ради тогЗј mro 
један сме a други ne сме бесплатио да се у шуми 

ки за своје потребе. Стога молим господина 
Мииистра да се ово питање што пре pcnni. 

Господо, срезови Кључми, Петровачки, Сански, 
Мркоњић Град, Јајачки, Приједорски,    Нооски и 
Крупсми  lielniM делом су naciiHim  и глаипа пм je 
рада код шумског предузећа »Шипад«. 

Како се 0 Шипаду миого гопори, a погогову 
сад, доносимо једно овлашћење господину Mmm- 
стру да no одлуци Мииистарског савета може оио 
предузеће реорганизовагги да буде ван пострјећег 
трговачког закона без рблика акционарског дру- 
штва; дозволите ии o том nap речи: Факат je даово 
предузеће држи веђим делом напред споменуте сре- 
зоие, и ono кад Cm престало ралптп, парод би се MG- 
pao раселити. Ja ne могу да критпкујем рад овог 
предузећа,. јер нисам стручљак, али знам, то се и im- 
ди, да одговорни стручни фак^ори kap што су дн- 
ректори Сарајено, Оштрељ, Дрвар итд. раде стручно 
n савесно oca спекулације, na ме чуди, откуд приче 
да je предузеће у дефициту. У колико je ово тач- 
но ne зпам, али зпам то, да ne лолази пз рада, јер 
су радници n намештеници минимално плаћени, na 
ако je то тачно, да постоји дефицит, онда куд се 
1)еде цар Немање благо? To мп рбични смртници 
ne знамо. 

Не могу пропустити овом приликом да не на- 
поменем, и замолим гооггодина Мпппетра да се mi- 
ran.с сталних намештеника код Шппада једпо.м ре- 
гулише. Код ouor предузећа рад je у снп.м граиама 
iKmopan и скопчан са физичким трошењем. Да уз- 
мемо пример крд железничара, Ледан службеник 

i i ino ради 20 година, и кад се истроши n раз- 
боли, иде кући без икаквог ocHrypaiba за дал>11 жи- 
вот, n ако je сву онагу изгубио радећи уз мимимал- 
ny плату, азасве као и државни службеник одго- 
барао. Ово je болло питање o чему су железнича- 
l)ii подпели претставку, na би што upe требало TO 
mnaihe решити. Ово бп се још пекако могло чека- 
ти, с обзиром на данашње тешко стање, али ne мо- 
жемо бранити немаштину, кад се вифсоким држаз- 
iniM функцжжерима даје једногодишњи одмор, no- 
егавл.пју се за неке вице-директоре са платом нај- 
мап.е 15.000 динара месечно, спомињу се аутомо- 
oii.in, mro нам je авде и признато да иииистри шу- 
ма поред (иииистарског аута na разполагању, имају 
n Шипадов, na кад то ради главпокомапдују1ш, шта 
су Moi-.in радитти други сиоавци, моји су ради си- 
некура тамо и дошли? 

Господо, онакном раду требало би да буде 
крај, јер кидати с леђа сиромашног радника, и да- 
вати где ne треба na оргије, то више не емемо до- 
пусгити и то нчје nam црограм. 

Господо, no мом мишљењу било Ои штетнр 
провести реорганизацију Шппада na пачшг, како се 
предаиђа и даје овлаштење г. министру, јер укида- 
ње карактера акционароког друштва, укпиула би се 
трговачка фирма, име Шгатада, која je na тржи- 
штим позната ко једно вглпк-о n оолидао предузе- 
he n укидп.ем фирме престале би везе које су до 
сад ухваћене с материјалним жртвама, натјечући се 
са нностраним предузећима na светским пијацама; 
него мислим да би било паметније, осташти и да- 
ље као акционарско друштво, али да у будуће не 
буде оинекура, и расипања. Држање главне nen- 
грале Шипада у Сарајеву нејасно ми je и то je 
неправо са свих страна, na би гребало ra пренети у 
једаи срез Врбаоке оапонппе, a најприродаије би 
било у Бања Луку, где би се привредници те бано- 
imne nemro корисгили ca том устаповом, која je 
једина, да on могла прмрћи народу Врбаске баио- 
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mine, ići) остало ji' ciie сиротнњ.!. 
Било би потребно да се једном до1н' до праве 

истине и докаже народу како стоји cim.o да се не 
проносе гласови o корупцчји у тм предузећу, да се 
одредн једна анкета која би вадела И испитала, 
зашто je тај дефицит o којсм се толико иупо раз- 
говара. 

Овом прилпком морам да сс пожалим иа Ми- 
нистарство шума и рудимка ради Hecnpoiioljcii.a за- 
конских одредаба. 11о^ед11>им закоиом o шумским 
уговорима, са разннм предузећима, доиешене су 
lacnc одредбе, како се има поступаги са Нредузе- 
liiiMa, која не испуњавају уговоре. 

Код меис има једно шуско иредузеће, звано 
Шерифбег Филтклш!! и друговн, a влаошци Бип- 
дер ц Иолгар, којо flte радп чим je престала копл- 
ктура сто-процеитне зараде, тј. у 1930 годиии прв- 
стало je сасвим да ради. Према законским пропи- 
сима са оипм иредузсГи^м je стребало раскинути у- 
говор, н држава да нма слободио располагање са 
шумом, јер на овај рад чека стотииама радника, a 
исто тако ii доста рефлектаната закупаца, али иа- 
жалост нема гота, негр се с п.има воде л,уиави11 пре- 
говори, јер веле да их заступају иеки велики бео- 
градски адвокати, те се ствар вуче иуие гри годи- 
ие. Huje пачнсто, јесу ли платилн и што су дужни, 
a камо ли да раде, na je, м(!СЛИМ крајње време да 
се са овом фпрмом лпкнидира, јер прече je 7—800 
радпнка, који су од тога жиноли, и кпји би могли 
и дал^ радитп, иего једна мала група миЈШОнера. 
Господо, o овим предузећима могло би се много 
штошта говорнти, али како ми измиче време према 
Мпсливпнку за дал.и roiu.p, ja милим господина ми- 
тктра и иадам се, да he то учииитп, како бн се о- 
вим иедаћама стало на крај. 

^'jeднo вас молим, господо, да вам изложим 
укратко једау ствар, која се «а жалост решила ка 
ко ne вал,а. 1930/31 неки ириватни власниди про- 
давали су шуму, и то џевер-јавор стотпиама куби- 
ка, и буковнпе преко 1200 дупума простора n на- 
платили, a међутим и једио и друго je државно 
власпиштво. 

По овом сам поднео прописно таксираш- npfeT- 
ставху Министарггиу шума и рудпика и тражио да 
се казне одговирпи opranu, којп су дозволнлч да 
се шгетн држава и државна каса. Ових дапа a na- 
коп 10 месеци добио сам одговор .од Мппистарства 
шума, a иа основн пзвештаја Дирекције \ којем 
се каже да je факат тако, алп чиновник није Kpm 
n mije му се ништа im деспло. Међутим има слу- 
чајева — ако се жели и конкретан случај могу на- 
веспи — да je чиновник потпуно неви« ла оптужбе 
разпих денундијаната прогањан. Зшачи онај ко 
добро ради, нека се чува, a ко чини шта хоће, na 
макар било 'и проппву закопа, ne боји Се ипкога. 
Ово и^несох n надам сс да неће остати узалуд, a 
имајл1\н веру у Крал.евску владу, гласам за бу- 
џет. (Одобравап.с  и пл>ескан»е). 

Потпрстседиик др. Коста noiioenli:   Реч   има 
нароДНИ  послаппк r. Спмо Марјаиац. 

Симо Л1арјанац: Г( сподо народни посланици, 
гтријавио сам ite sa реч у Министарству шума и 
рудника да изпссем Потребе у моме срезу. Мис.шм 
да такпих аотребд пма n v вашим срезовима н. пр. 
шумске глоое и пиете nomiihene joni у 1932 fO 
дппи у оној Месрбћној ЦЈигој зими n upnoj тодини. 
кад Je и народ и сгока гладјвала,   .Ђудп секли ви 

ћке OKO куће-Да би штогод прехраиили стоку, a 
камо .m да не крвшу n секу државне шуме, да у 
било n дозвол.епо, ако се ne варам, кресање до ]е- 
дне трећине смрчића. Али опет су лугари нове л>у- 
де пријављивали, na сада се у моме срезу истом 
решавају пријаве из 1932 године велике глобе 
ппете na хиљаде свами дап се глоби. Мма л.уди 
Koju су врло спромапти, ге им (цоо пмегак Н€ 
можс činim колико пмију да плате глобу. Може 
re иислити, господо посланици, у данашње време 
лрпзе, када човек пема за шта соли да купн, већ је- 
де неслапо, како ће толико велике глобе да пла- 
m? To je уопште неАогуће платипп a учињено je 
у крајп.ој пужди и потребп у онако Цриој зими 
као што je била 1932 г. 

llpaiiD je да г. Мшистар и КраЛ)евска влада 
нађу пачппа n опросте све шумкже глобе n оггете 
почињене у 1932 години, јер je парод бпо при 
мора« да сече дрва у држанпој шумп, и то што 
upe да се закотом опростн, јер je бар мој срез 
издао na опћше строго наређење да наллаћују 
глобе, na молим да се паредп шумским утфавама 
и срезоЕ1Има у будуће да ne задржавају прпјаие no 
две године дапа, те да наједаред све узму у рад, 
као mro je случај у МОМС срезу, na л>уд11 <in сами 
ne знају шта iie да раде са толиким глобама и 
оштетама коЈе не иогу платити. 

Тако исто За узурпације n приграде државних 
з&маља n сеоских пашњака, свијет у моме cpesj 
свак на Своју руку je приградио гдјр je хтоио, ii 
колпко je хтп;). Скоро свак, na једпп су пријапл.с- 
ни, a сада се грдно глобе и кажњавају, дочим дру- 
ге није niiKo im пријавио, те mije право, да се MO- 
KO глобп na хил>аде, a другп који еу више заграг 
дилн остану na миру.   Људи праве зграде na др. 
жавпој зем.1.11, те никога oie питају,   то je (Пајвеће 
зло у Босши с TiiM приградама, a и државна поре- 
за заго се не узпма, a свет се кнари nenoim vjvi, , 
закоп. Погреопо je и ja бих молно господппа Мм* 
min pa u    Крал>евску   владу да се тчзме највећем 
злу стане na пут, и донесе што хитпије закон,  u 
ла се Cfie од 1919 године na до сад прегледа, са 
геометрима, шта je ко приградио и коме није по- 
треба, a na сметњи je селу да му се пусти, a ком« 
je потреба да му се дадне, држава би се користи- 
ла, узимала би порезу од узрпиране земл>е за ко- 
ју сада ne узима, ј^р геометра нпко ne зове да му 
огргчичи/мити кога моле да им дадне, непо свак 
no себч pa;m пгга хоће, све ес nemio чека пека па- 
редба. Ja би молио n предложио да се свима кхуН\ 
су пријављеии и or.ico.i enn, опрости глоба и  ка- 
на, јер «нје право да се једни раскућавају, a дру- 

ni нису im пријављени, Молпм да се изда Hajcrpo- 
жије napeiieihe да се у будуће нико не vcy;iii no се- 
би   npnrpal nnaiii  као  што  сс  спремају  многи   ца 
у пролеће заграђују, јер чујем како товоре: шта 
je било mro смо до сад приграђивали, те само  ia- 
ГМе mri ко уграби, то iie му м остатп, a то се IK 
би смело дозв^литн, јер лако може настати из IM- 
га и крвопролиће. Onimne су немогуће гоме стати 
na nvT, јер je сваки Приградио, na нико никога не 
тужи. Само прошле године су лугари неког при- 
јавплп, a немог нису. 1)ез строге наредбе и ^ann.i- 
ne неће ona ствар добро Проћи, пошто верујем у 
г. Мпппстра n Крал eiicKv владу, да iie one мојс na- 
помеие кајозбиљније узети у расматрање, гласаћу 
за буџет Мпмпстарстиа шума. (Одббравање n пље- 
скање). 
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Потпрстссдиик др. Коста Поповпћ: Реч нма 
н.дрздни  послаиик г. Murom Драговић. 

Милош Драгпп111>: Господо народни послани- 
im, претседник посланичког клуба Југословеискс 
народне странке, којој и ja припадам, лспо je ква- 

.|И{ј)11ковао ово Минисгарство, чији буџет дата: 
претресамо. Ja Пих ј:чи само додао, да државие 
шуме ima' под оваквим падзором и газдовањем 
ништа друго, до плен партијских припадника би- 
ле, a дзј Боже да то н у будуће ne буду. 

Министарство шума и  рудника ma свима no- 
■' има делокрута своје надлелсности газдује no лич- 

<к)м   схватању г.г. министара, г.г. директора,   г.г. 
начелника и остале господе чиновника, o чему hy 
\I;I го доцније рећи пеколико речи, a HL- онамо, као 
mro  се раиионално воде ева врл10 важна привред- 
иа   предузећа и завидан инввнтар државне имови- 
пс   Банске уредбе које регулишу начин газдова- 
н .-i  у   привагаим забраннима, врло су тешке и не- 
подношлуиве.   'Свет KOIII даиас нема ни од куда 
иогућн^сти   да створи новчане приходе,   налази 
кадкад тај извор у сечи ceoje приватше шуме, коју 
извози на пијаце. Шумарсш органи су онда неми- 

рдни, скидају лрна, олтужулу и кажњаеају тај 
очајни свет. Да казна буде драстичнија рни пусте 
иеког  појединца да превали са колима и теглећом 
стоком no 40—50 км., na иу тск онда сктгу говар 
дрва. 

Шумарски чиновници се поиашају деспотскп. 
Уколико има изузетака a има их, олајем част v 
]■' [птовање. Понављам да се понашају лссштски 
v nvHO случајева где гако не морају да се пша- 
шају. 

Да ne бпх цитирао сие ово, mro сматрам као 
незамонито, предаћу господниу Минпстру један 
акт ца види, какви су ти органи; тај акт потписао 
fe Хусеин ХаигилиК, који je бпо ?аменик нашем 
другу на посланичким изборима. Из овога ћете вн- 
дети колико je неправилна радња шумарсмих ор- 
гана, ara п^ега ћете видсти, како ое пушкама ллме 
ноге л.удима и како шумски opranu TVKV сел.аке. 
ЦЈта   ie ово n сме ли се овако оадити?! 

Како се гдздује v овоме Министарству изпе- 
hv в.-пг нека флкта, која [е потврлила и Главна 
:ci гр-; та. најеећи рачунски фактор у држави. п 
томс hy вам прочитати рвај акт: 

И 3 в O д 

Утврђење штете приликом ванредног ппегледа 
Рударске дирекци1е v Сарајеву констатовано од 
стране комесара Главне контроле Ранђела Тодо- 
ровића. 

I.  Прекорачеше буџета sa 1923/?4 г. 197,351.021,55 дин 
„   1924/25 г. 134,916.278,84   „ 
„   1925 10,466.031,09   „ 

342,722.3.'! 1.18 дин. 
2. Приватна дуговања ненаплаћена 05,998.524,50   „ 
'!. Незаконити утрошак резерве за обруд, 21.561.969,85 „ 
1. Незаконити утрошак из разних фонд. 8,221.842,22 „ 

5, Нвзаконити издатци на трошкове прод. 8,09,4.848,54   „ 
6, I [езаконити иадатци из касе 
7. Неправилни издатци из прихода 
s. Неправилни и ван. буџет. нздаЉи 
0. Изгорелн угал! нв складишту 

in. Попч-с i на цени угља приватнима 
11. Прод^ја угља испод цене коштања 

6,022.409.27 
2,022.142,79 
1,304.865.43 

830.400.— 
008,807.— 
527.953,84 

12. 
13. 
14, 
16. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 

Више ii.ial.cii.-i цена за Јамско дрво 288.282,15 
За неправилну набавку одела и обуће 273.768. 
ПродаЈа струје приват. похрошачима 240.009,14 
Више отписана количина fena 224.010.— 
Више  плаћена цена, подвоз угља до 
13. Луке 163.480,66 
Мањак артикала у магацнну 98.902,00 
I lcDiipaii.unin утрошак бензина 41,508,78 
Проиалн и уииштени експлозивн 35.242,07 
Незаконити утрошак нз фонда за же- 
лсзару у Варешу 13.504,09 

'купна штета:   459,958.922,97 дин. 

Hi фебруара 1928 године 
Београд, 

Референт 
Драгол>уб PaJKOBiiii, с. p 

рачуноиспитач." 

Eno иам joui једаи пример, како се обезбе1)УЈу 
високе тантијеме функццонерима у гим презућима 
и iMiNciiiiM члановима упраипог и надзррнос одбо- 
ра. Оцо јо акт Главпе коптроле у препису н ona 
у 4—5 тачака изиоси cne неправилне радње Дирек- 
цпје лржавинх рударских предузећа у Сарајеву 
за 1927/28 годнпу OKO састана oii.ianca п у истом 
акту Главпа коитрола даје упуство да бнланс мора 
оигн израз правога стања и na страпи главнице 
мора се нотирати и сва покретпа и пепокретна 
имовина тих предузећа, Дозволите мп да прочи- 
там једну ставку: 

,,1 — Да се у трошкове око производње угља 
уносе и сви издатци за пабавку ппвепгара као и 
инвестициони издахци, и na raj се пачпп проив- 
водп.а цене угља јако повсћава; 

2 — Да no бплапсу nuje показапа стварпз 
вредност ппвептара, земљишта и зграда као што 
je то доказапо у попису вредпостп истнх, којп je 
приложен бнлапсу. Према томе биланс није огле- 
;ia.io праве n стварпе вредпости државппх рудар- 
скпх предузећа. 

3 — Да се код рударских предузеЈи) све na- 
баике инвентарских предмета, као и издатци na 
повоградњу n купоиппе пепокретностп. расходују 
одмах na одпоспе буџетске креднте и ако набавл^- 
nn Инвентарски предмети служе ниа годппа, a пе- 
покретности такорећи трају. Ha onaj начин сма- 
њује се добнт, ме1)утим државна привредна пре- 
дузећа треба да покажу своју праву вредаост " 
ренталибност; 

4 — Да се псплата тангпјеме предаиђа буџе- 
том и исплаћује no проценту утврђенои правшни- 
ком без обзпра да ли je постигнут n довол.ап успех 
у раду предузећв! 

Главпа контрола палазп да овај начин рада 
нпје правилан пити je no државце пптересе кори- 
■стап." 

Господо, us овога се види ла га рударска пре- 
дузе11а ne vnoce све ono mro треба ла се vnece, 
a то једино у цил>у да би показали што већу до- 
бит и да бп na raj начин чланови управног и пад- 

.■ср i-r i л''opa добичи IIITO веће гаитпјем'.', јер сс 
ona до сада данала no утврђеном проценту од чп- 
сте добити. 

Главпа контрола лал.е каже да je упошеп.е пз- 
датака за пабавку ппвсптарскпх предмета, машИг 
na, справа и алата у проивводну nenv угл>а nenpa- 
mi'ino, јер те набавл>ене справе служе вшпе годипа 
H искоришћују се за све време свога Tpajaii>a, те 
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би у годитњи биланс за ту годину требалр од 
свега тога унети само известан проценат од вред- 
norm набављеног материјала, јер се уношењем v 
производну цену угља и вредности сиих иабавлл- 
них инвентарских предмета повећава јако цена 
угл>а, нарочито кад су те набавке веће у једно.ј 
годиии, ге држава са том ценом угл>а не може да 
конкурише и на тај начин смањује се производња 
na следствено и добит државних рударских прс- 
дузећа. 

Дал.е каже да у биланс треба унети целокупну 
гфедиост зграда и земљишта и инпентара, јер би- 
.muc треба да покаже стварно стаи>е уложеног Др- 
жавног капитала у ова предузећа, na да се упоре- 
1)(.MI,CM уложеног капитала са постигнутом добити 
мг)>ко пценити рентабилност предузећа. 

Јер овако, како je сад показан уложени капи- 
гал у активи изгледа као да дожава на један мали 
капнтал иша добих кжо 70%. И како толика цобит 
ис можс да сс iincTiinie код рударских предузећа 
то пзгледа необапеиггеимма да биланс није реалан. 

Господо, mi из овога видите како се до сада 
газдовало, кад je Главна контрола као највиши 
рачунскн суд у земл.и могла и овакпе тешке при- 
медбе да стави A'i госчодо, треба само ла се упи- 
тамо: јесу ли кривци позвани na одговорност и да 
ли су искусили казну? Шта ic ca обезбеђељем др- 
жаве м да ли je држава обезбе^сна ca и.пховом 
имовином? Да ли je што ураћено no овом пред- 
мету? Ja мислим да ипје, псго je тенденција и ов 
полумилијардске афере ла се скрије као и све 
остале. Из овога нзлази да вн из впадпчс већине 
нисте способни ни вол^™ да гонпте Kopvninijv. 

Господин Божић навео je једап случај како 
je инж. Илија .lopoiih био прстссдпик једпог из- 
браиог суда у спору са државом и ца je raj избра- 
im сул оштетно државу са 33 милиопа динара. 
Кад ми зиамо да je г. Јербић б.ио v могућносги ла 
то уради, онда питамо, шта му се због тога де- 
сило? Алп, н.ему ое mije могло шипта mi деспти, 
кад ie тај г. Ј.ербић ортак данашњег Министра са- 
обраћаја и са њим има заједничко предузеће 
,-,Лид". Афера са откупом беглучких земаља, афе- 
ра у Министарству саобоаћаја, које су биле пред- 
мет расправе у onoj кући, као и ова афера и све 
афере које he се открити, остаће нашим потомцп- 
ма, да се види како će радило под владом једне 
неспособне и вештачки сковане партије Југосло- 
венске националне странке. 

Ha крају сам слободан предложити да се по 
пЈкип- надзора Мштстарстпа шума и рудника упу- 
cm у разматрање бановинских уредаба. које регу- 
лишу начип газдовања приватних лица са њихо- 
BUM шумама и да je саобрази неопходним потре- 
Пама станоништва; друго, да све утринске спорове 
који се налазе на решавању v Министарству шума 
и рудника, a који тангирају станонвиштвр што 
пре размотри n реши, као што je случај v моме 
срезу, где постоји један комплекс земљишта који 
се зове Добра Глаиа и Кремен и OKO кога се води 
спор  око  кеких  десет  до  лиапасст  ГОДИНЗ.  Тако 
данас нзгледа да je то извор трагичпих догаНаја, 
iep се људи око тога имања бију и убијају. Стога 
je потребпо да се тај  предмет KIMU толико дуго 
чека na решсње; скине са дневнога реда. Како je 
дотло до спора могу вам рећи само TO, та je др: 

жава била^сопстиеиик tora истог земљиШта и када 
je npoiiam.ia ла joj Је.ТРђ аемл.итте нерентабилно) 

ona га се једним својим решењем одрекла v корист 
околних сељака с тим да onu тај комплекс самн 
поделе путем избраних судова. Али када се та 
села нису поделила путем избраних судовг, каква 
je сада ситуација? Цело i1.' то питање сада остало 
на мртв i i IMUII. Пошто се тај предмет налази у 
Министарству шума и рудника, то молим да се на- 
стане л.а он буде скинут са дневно! 

Ha крају бих нмао јрш једчу већу счвзр, a т > 
je да се opranu Министарства шума и рудника 
упуте да се у својим постз^цпима држе реда и 
конитости n да бар na један човечап начин посту- 
пају према становништву са којим долазе у коп- 
такг no својој дужности. Ништл нам mije rope 
иего кала nam народ гледа у шумском чиновни 
непријатеља, који са пушком o рамену вреба л.\ 
му и ono мало имовине коју изн na пијацу, у 
овим тешким '■■ Нека се према њему 
понаша kao ; i ако i        прапа. иеки му то 
дрво одузме још на самоме терену. a ne да га пу- 
сти да превали толики пут и да му дрва скине тек 
у граду. Има пута и начина да шумски органи up- 
nic своју дужност онако како то доликује. 

Ha крају изјављујем да hy гласати против 
овога буџета. (Одобравање n пљескање на леви- 
ци). 

Пптпрстсслппк др. Кпста Поповнћ: Реч имд 
господин др. Милован Гроа. 

Др. Милован Грба: Господо народни послани- 
ци, Минисгарство шума и рудника, како знате, било 
je предмет нападања од свих посланика n, ако сте 
данас пажљиво саслушали говор и експозе засгуп- 
иика Мпппстра mvMa n рудника, могли стс приме- 
тппГла io он v своме излагању готово прикривао 
деспарац<И1у и бат i ''        гарсгву шума и 
рудника, Пошто смо тако са надлежне - i11" te чу- 
.ni o правом стању Министарства шума и рудника, 
ja држим да je бндасувишно      ia ање и из^нош 
афера, a да je много гтотребнмје да се запт 
шта  да  се уради  i квог    i 1ња  ствари?   Ja 
држим господо, iz када w сада Мииистарство шу. 
ма n рудника са својом централрм није могло уна- 
предити name шумарство, онда ne мож таши ч 
даље. јер je штетна за нашу будућност. 

A m ČMO MII лужпи na осоме месту тражити 
и од заступника Мпнистра шума n од ц€ te Краљев- 
ске владе да направи један прекид и да шумску 
iionmiKv ca обзиром ni го>сподарство ca шумама 
упути једним другим ^еликим реформаторским пу- 
гем. Због тога, господо, и узео сам реч тто држим 
да je то од преке нужде iep онај лео нашега in- 
рода кјп je најсиромашнији. живи од шума и н>е- 
гова читава егзистенција je тесно i;-- j напре- 
lu'iu'u тх-марства. 

Ja liv, гооподо, овде нешто ' истакнем. Свака 
плеја у животу репрезентована je da потичне \и- 
јерархије, и као mro ie питање наших аобровољаца 
упропастила наша зграрна хијерархија, тако je пи- 
тање наших шума упропастила nama шумарска чи- 
новничка хијерархија, 

Onaj господо, којп ie ca њом имао посла, Mo- 
rao je увидети ла ie она у своме стручњачком зна- 
њу čyBepeirn, ца она почев от најкнжег na до са- 
мога штистра шума или његовог застугагика VHCK 
|е бпла према народним ма^сама немилосрдна. J'a hy 
то, господо, n  -i ' !, n папочмто морати  n 
нагласнм да прекретпица мора биш таква :v.\  се 
питање ппма има npeMerh na банске самоупра* 
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ce стиорн јсдиа ;uri)CKnii.|a за сиаку оановину и да 
иарод може непосредно то коитролисати, a ие да 
то буде обавијено рааним мистсрнјама у којима 
разни Стефииовићи имају ирву реч. 

Ja држим, господо, да ne треба поједииачпо ini- 
кога иападатн с обзнром на државиа предузећа, 
j ep смо ми једна малз држава и у томе немамо до- 
волуНо искуство, али знамо позитивно да када ce 
HeujTo отме из руку приватие иницијативе и уђе 
у државне руке, да самнм тим етатизирањем и про- 
текииоиизам заостаје иза таквих организација. Сто- 
га 6ii требало поћи једиом другом линнјом да др- 
жава буде што мање етатизнрана у државним npe- 
дузећима и да ce то препустн појединцима o чему 
имамо најбол>ег искуства и КОД нас и код другнх 
народа. 

Али иошто морам остати у узаном кругу свога 
ровора, дозволите ми само да ce још задржмм на 
пита|Ц>у имовних oriumina. Пнтањс имовиих рпшти- 
иа у Савској баиоиики го je једно животно пнта- 
ihe. Половииа становииштва у Савској бановини су 
граничарског порекла. Beh у времеиу када je спро- 
i'.o^ena та Сегрегација пмовипх општина, учињена 
je грешка од страие оиих КОЈИ су вршили арои- 
лацију што инсу у границама ондашње ^рвагске и 
Славшгије у правима сви изједначенн и створен за 
те имовне општине једаи јелиии буџет. Тиме би 
било уштеђено много на чиновништву и У другим 
великим пербоналним издатцима. 

Откако je npeneinena буџетска самоуправа на 
те   појсдине  пуковиис, и  ако je законом предви- 
ђеио да je једна имовна општина кад ие МОЖ€ на- 
предоватн, да  може  бити  ставл.еиа  под државпу 

'   управу, сви  су мииистри шума пропустнли да то 
учине, тако да су данас имошге оппггане доводене 
до банкротства да нису у стању платити намет оп- 
штиии, да не могу платнти ни државни порез, ни 
да   издржавају своје чииовинттво.  Од имовинскс 
опиггине слуњске послати су скзекутори да убиру 
шумскс штете сада v месецу марту м ла носе на- 
ooav котлове из кућа, и ако je тај  срез    платио 
1 ]Or:   пореза. Ja молим г. Мшгистра да ово обуста- 
ви    Тако ce р^аво господарство водило да сад не- 
мају да плате лугаре већ 10 месеци. (МиНИСтар тр- 
гонпие Јурај Деиетровић: Већ сам то обуставпо), 

Морам да ншоменем да je у нашим имовиим 
бпштинама дошло до таквог имовног стања. да v 
имвинској гаптини у Слуњу држава продаје 1 куб^ 
ни метар no 8 динара, a имовна општииа тражи 15 
дииара, na сел.ак v чуду вели: Чему нам та имовна 
општина, јер кад би то држава узела, онда би има- 
ли  за половицу јефтаније, Дакле, господо, и ако 
TO  постоји да држава узима имовне oiniminc у за- 
ттиту, ШНИСТрИ су то пропустили м оне су дошле 
v тсшкоћс. 

Господо, морам и то да кажем да ин државпе 
iuy.\fe не прсдњоте бол.е. И државне Шуме дужне 
cv општинама памете које fre плаЛају. A кад др- 
жпиа и потал.е иа IIIVMCKV дирекдију CBOTV за пла- 
liair.e, опда би требало то да буде иодел.еио оп- 
штиитама no кл.учу. Међутим je на сушачку дирек- 
цију одаслала пола милиона динара са везаном i'ac- 
поделом ia ce општнни Леденица исплатн 250.000 
пинара. Mei)VTii.M, ту су онда pbano прошле општана 
Огулин Koioj je држава дужиа пола милиона и Дре- 
жица којој je држава дужна ДО 350.000 динара. A 
тш г- Мииистре, зртате како таква неједнакост иза- 
аива злу крв.   (Мшшстар тргопппс ЈураЈ Демстро- 

uiih: Дао сам Beii једаи распис који регулишс те 
рокове). 

КраЛ)евска влада тражи •OB.'iauilieibe да регули- 
uie уредбом односе у Мииистарству шума и РЈ'да. 
Изјављујем да je потребно да ce створн једна пре- 
кретница и да ce Миннстрарство шума и руда у 
оваквом стању ликвидира. Ако буде створено са- 
свим једно иово ciaibe, онда могу гласатп за овај 
буџет. (Одобраваљс и пл)ескање). 

Потпретседпик др. Коста nonoBHh: Реч има 
народни посланик г. др, Жнваи Лукић. (Чује ce: Ни- 
је овде!) Г. др. ЈЈукнћ mrje овде. Реч нма пародии 
посланпк г. Марко Петровић. 

Марко ПетрОвнћ: Господо народни послани- 
ци, често ce у овоме Дому говорнло o ограничава- 
њу државиих шума. Када ce овако каже, подразу- 
мева ce да држава поставн гранпце једном свом 
поседу. Али je ово тачно за старе границе Србнје. 
За Јужиу Србију ово ограничавање, поред овога 
има још један други задатак, и то врло важан и 
за Mitora места од неодложне и хитне потребе. На- 
име дрк ce у старим границама Србије стварно 
врши ограничавање државних шума, и прн том ce 
узимају у обзир прнвредно-економске иотребе 
оближњих села, na ce и од државннх Шума доде- 
љује оскудним селима, дотле ce у Лужној Србијп 
овим ограшчавањш ослобоНавају чнсто прнватпе, 
сеоске мапастнрске и друге шуме, сувати и утрине, 
a исгде чак и планинске ливаде са тапијама илн без, 
алп које су дотпчна села неоспорно чак н под ту- 
ђинском управом ужииала. 

Откуд овако cranje? Ево, господо народни no- 
слаиици. још 1914 године од1мах после ослобођења 
једном Уредбом са законском важношћу све при- 
вагие, општннске н друге шуме и сувати оглашенн 
су као државиа својшга. Свакојако ово je учиње- 
ио у намерн да ce после неким другим одредбама 
све ово регулише, јер je, поред чисто сеоских шу- 
\fa, бпло м таквих у којима су сел>аци имали право 
дрварења и то без државног надзора. алн ce до- 
тична шума сматрала државном, или бол)е речено 
божијом, јер држава o њима није водила рачуна, 
BCII су ce разна села вечито око тога парничнла и 
право дрварења; или негде чак и својина, прела- 
зила je час на једно, час на друго, према томе KO- 
JU je био вештнји код кадије, a у последње време 
и код њихових судова. И због оваквог стпља ства- 
ри, мн посланици Јужне Србнје последи.пх десетак 
година највнше смо билн заинтерссованн око пи- 
тања ограиичавања! држааних шума, јер ce под 
тим код нас и за нас подразумева ослобођење чи- 
сто приватких и сеоских шума и утрина, које су, 
к«о IHTO рекох, оглашеие државиим, ваљда v rope 
ПРмеиутој намерч. Али кастао ie ускоро Светоки 
рат и ово je остало нерегулисаио, и повлачи ce све 
до сада, јер ce ндентифнковало са ограт[ичавап>ем 
државних шума у старим грашцама Србије. 

Још on, пре десетак годииа отпочело je ограии- 
чавап.е и у Јужној Србнјн, али све са натезап>ем И 
врло споро, и то no једном закону, који je правл>е11 
за сасвим друге прнлике и потребе. Јсдан пелики 
део планнна, одпосно шума, нпак je ограничен. 
Али главно je, да има још, и кад треба ово пнтан.о 
н ово стање већ једном рашчистити, јер као што 
видите, господо, ово није обично ограннчаиаи.е лр- 
жавнпх шума замишл.сно no закону o ограничава- 
ii>y државних шума за старе границе Србије. 
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Прошле годпие спи смо пастојали, нарочито 
ми заиитересовани гтосланици Вардарске бановтше, 
да се одобрс потребни кредитн за ову сврху. Бла- 
годарећи тадашњем Минисгру шума г. Матици, KO- 
JU je ово важно miraibe правнлно схватио, омогу- 
lu uo je образовање неколико судова за ограничава- 
н.с. Али, господо, морам са жаљењем да констатујем 
да свн omi образовани судови нису схватилн у пра- 
вом смислу свој залатак. Пре но што пређем иа 
приказиван.с наопаког рада суда, који je радио у 
мом изборном срсзу, дозволите да вам кажем како 
сс мнсли o тим судовима код људи који могу да 
утичу да се крсдит за ову сврху унссе или ис уиесе 
у буиет. 

Затпгтересоваи no овој ствари, сазнао сам про- 
шле године, да je у Минисгарству финансија збри- 
сана извесна сума, коју je у пројекту предвидео г. 
Министар шума за OBV сврху, na да 6irx сс уверио, 
пнтао сам иачелннка буџстског одел^епхт Микистар- 
ства финшсија, у колико je гачна ова вест. Он ми 
речс: »Јестс, ite можемо у ово доба да предвпНамо 
су.ме за стгекуре поједппих посланичких протеже- 
pa«. Мислио je на судије овпх судов i. 

Господин начелник, сигурно ие позиавајући 
важност тога [титања, нарочито код пас, у иеколи- 
ко нмао je право. .Icp ова госгтода која су чииила 
овај ■суд, који je код мене ралио, нарочито прет- 
седиик и држаени застугтник понашали суое, у овом 
животном народном ггитању, као да су, наша посла- 
ничка иастојања, nama мољакања, наша обнјаи.а 
појединнх канцеларнја v Министарству mvMa н фи- 

.иаисија. баш ради и.ихове синекуре за којом су по- 
ШЛИ обојица, чак из Београда, и то свакојако про- 
текцијом неког иашег колеге. Задатак овоме суду 
био je да огранпчи поред других неких комплекса, 
и Суву Гору. 

Само име, господо иаподни послпиици, нока- 
зује каква ie ово планина. O шумама неким нема ии 
помена. Има нешто мало сувата, али лети без воде 
те су због тпга слабо искоришћађани. Иначе сам го- 
ли крш и урвине. На!бол>и доказ да овде нсма ин- 
чега од вредности за ограничење, јссте што inijc 
имао ua овој планини своје сувате нн једаи nam 
бег, нити некн nam парошки чорбаџија, као што je 
случај на питомој Шарпланини, где су св/и сувати 
биди н.ихова својина. Па ипак, поред села V под- 
НОЖЈу one плапине, IIM:I иеколико шатх п сиромаш- 
ннх села na извеагам њеним косама и огранцима, 
Ова брдска села највише су тражила да доће сул. 
али не да ограничи државне шуме, које уопште не 
постојс, Beli да се ослободе њиховн привапш за- 
браии, n утриие, којс им воковима ннје НИКО 
ciiopno. 

Али, na жалост, место да добпју. onai патриот- 
ски суд одузме им и и.ихове сопствепе бедне и.и- 
вице и лнваде, које пм имко, ии после ове Уредбе 
од 1914 године, mije спорио ни днрао. Нарочито je 
овакнм радом упропашћепа Седларсвска omimiui, 
пајбрдскија n пајсироматипја omimma v моме 
срезу н село Корито v Срезу горњо-полотком. 

Граннца ie повумеиа тако, да je већина зиратие 
земље села Гпгупнпце и Седларепа остала изиал 
rpamme лтшје. Потто je ограпичавап.е извршепо, 
neniTo пре жетво, peHitocmi IIIVMCKII opranu Одмах 
су забрапили сел.ацима да жању жито пре no mro 
оду у шумску упоаву и плате тамо таксе ira enoje 
сопстпепе п.иве. Ево, какво сам очајпо пнсмо опла 
добио од претседннка те снромашио omimme: 

»Узета су места у платши na којииа су сва 
пмап.а њиве и лпваде ит.д. и све готово посејане 
и већ je стпгло време кроз неколико дана ii за 
жетву, a већ јуче дођоше чувари шума n наређују 
да нико ne сме иптта да днра док сс не види 
пли да свакп иде да тражи од шумске управе да 
илати таксу n да жање, и na тај пачип ова сиро- 
тиња овде само се мисли, шта да ради сада и где 
he да се окреие, је|> виде пред очпма своју про- 
паст, ако ne саберу ово мало летине за којом cv 
трчалп чнтаву годину, опда да je преко зиме из- 
држе. Зар смо за ово тражили од вас комисију?!« 

Ова omiiTiina има три села: једно православно 
једно муслимапско српског језика, и једно са арна- 
утизпрапим муслкманима. Гра1)анп су врло лојал- 
nn у сваком погледу. Уз npmiOMoii жапдармерије 
npe неколико година побили су и последњу чету 
качака. Живе од оппх бедних плаиипских њивица и 
сувагга, који су им одузетп и још од продаје ћуму- 
ра којн праве из одузете им шуме. 

A претседник тога суда, за ограничавање ево 
како схвата свој рад и тта га бпредељује да ова- 
ко упропстп ова села. On каже деловођи из те оп- 
nmine, који je родом из Босне и бивши четиик, у. 
право упућује му овај прекор: »Ти miču кикакап 
патрнота кад се заузнмаш за ова села«, И замисли- 
тс, господо, како ли je тек овај господин мислио o 
мени, који сам га молио да се у овим селима no 
сваку цену да ono, што je вековима 'било њихово 
Овај господпп ne видп колику ттсту наноои бапј 
ономе, чему мислп да оваквнм схватањем своје дуж- 
пости послужи. 

Сељацп су у закопском року и no закопу под- 
нели суду за ограпичавање пријаве na ова имак>а 
која су нм од овога суда одузета. Суд je решавао 
само no нрпјавама села Корита, где je било преко 
250 н ови су одбнјепи, т.ј. остављепо им je да иду 
na редопап суд. A no прнјавама других села није 
решавао, j ep irnje стнгао. Дакле, рад на овом делу 
Сувс Горе mije завршеп, a сељацима се већ транси 
да плате у шумској управн таксу за своје сопстне- 
не њиве н ливаде. Претседник овога суда за огра- 
ничавање у својој пакости обмапуо je и Мнпнстар- 
ство шума, одпоспо Днрекцнју шума у Скопл.у, 
када je na жалбу н протест оштећеиих села СедЈ 
ларева и Гргурпице одговорно званнчно, да je суд 
водно рачуна o економскнм потребама села и да je 
остало нспод граиичпе липнје око 4.0П0 хектара ата- 
pa ових двају села. Ово je орднпарпа некстина 
јер нспод лнпије иема ни две до трн стотнпе xci,- 
тара знратне и уопште плодпе земл^с, a све остало 
je 10лн крш, вододериие н друго иеплодио зем- 
л>итте. 

Има сел.ака којнма mije остало испод граничне 
лнпнје mi no 1 ар. Општина je нолиела списак Ди- 
рекцнји шума у Скопл^у из кога се види, да je CBII- 
ма сел.ацнма остало пеупоредл.иво много више у 
ограииченом комплексу, иего испод граничне ли- 
пнје. 

После повлачси.а ове граничне лнпије, појг.иц. 
ли су се многобројпи споровн. Само село Корито у 
Горњонолошком срезу, подпсло je суду преко •2r>0 
пријава н овај je суд све одреда одбио и упутио 
редовпим судовнма. Снгурно je да he тако исто о- 
вај суд поступнти и са још мпогобројпнјпм прија- 
вама села Гргурннце н Седларева, која су највише 
оштећена и која су најсромашнија села v onoj tiy- 
стињи, 
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I ]pe неколико година ограничена je планина 
Бистра, која има стварно најбоље сувате. Али данас 
од тога ограничеља иема ни трага, udi су приват- 
ип сопственици од редовких судова све добили. 
Ови сопственици сувата л.уди су богати н могли су 
са државом да се парннчс. И они су, пошто су се 
много истроиш.ги, спорове добили, a држава je у- 
лазуд бацила повац за ове судовс, који су две го- 
дине, односно два лета, вршили ограничавање ово- 
га  сада ишчсзлог државног комплекса. 

Ha Сувој Гори o којој je реч, нитп има правих 
■сувата a још мање шума. Овде ое изглеДа од оду- 
зетих њива и ливада ових снромашиих села жели 
да строрн такав суват за државио искоришћавање. 

Да се не би овај спромаилги свет нзлагао из- 
лигини.м и за ово времс неподношљивим трошкови- 
ма, браиећн и тражећи своју својину код редовних 
судова, молим г. Мпинстра да у Финансијски закон 
унесе амандман следеће садржиие: 

Овлашћује се Минисгар шума и рудника да мо- 
>кс путем једие информативне комиоије пзвршити 
ревизију целокупног рада суда за огравичалаље 
државннх шума које je 1933 годнне вршио ограни- 
чаватЈ.с комплекса Суве Горе, како би имао основа 
да путем решења Министарског савета поврата у 
својииу оштећеним грађанима имања која су оста- 
ла v границама овога комплекса. 

" Молим господниа Мииистра, да не дозволи да 
онако схваћеним и иавршеним радом овога суда, 
onaj сиромашаи и мучаи иарод долази до очајлп.л, 
j ep то иије ни државии itn нац»гонални интерес. 

Господо иародни посланици, дозволите да са- 
cnirM укратко проговорим неколико речи и o јед- 
iro.M доугом важном гаитању, које je важно, нарав- 
ио, и з"а многе друге крајеве, али иарочито je ак- 
туелио за мој крај Полог. 

ГГознато je да Шарплаиина изобилује изворима 
и водом уопште. Услед тога, иарочито за времс 
кпптпх дана, многобројае реченнце и бујнце, које 
долазс са Шаре, иабујају толико да неке пресгав- 
л.ају ираву опасност. ие само за мзвеске делове 
плодне равнице на коју сруче читава брда шљунка 
i: к-амсн.а, те тиме упропасте неиакнадиво добро 
ове мале равиице, која je најнасељенији крај у Јуж- 
Tioj Србији, Beii прети опасност да буду упрзпа- 
шћена читава л^удска насел>а. Тако су, последњих 
година, много настрадала од овнх живих потока и 
плаиииских речица, иеколнка села, na и сама варрш 
Тетово. Села Порој, Доња Палчишта, Велика и Ma 
ла Речица толико су пострадала од ових опасиих 
бујица, да Beii шгсле на расељаваиЈе, a Мала Речи- 
ца већ je то и делимично учииила, напустивип! сво- 
је куће и склонивши се на друго склоиитије место 
ол поплаве, где су сами рзидали привремене yuc- 
рице. У буџету Министарства шума за бујице mije 
готово иишта предвиђено a опасност je очигледна. 
Стога молим господииа Министра, да се за бујичар- 
ске радове ставе на расиоложење његовим органима 
у Дирсмшпји шума у Скопл»у, извесне суме из кре- 
jina за јапие радове ii да се исти најрационалније 
искористе. 

Овим iie се радовима, макар н делимично, за 
сада смањити опасност од упропашћавања плодне 
равнице у Пологу и од угрожавања опстаика мпо- 
гих насеља, али he се и сиромашни свег тнм рало- 
ии.ма материјално пбмоћи. Дакле и економско-при- 
вредии разлози a и ооцијалии диктују да се o овоме 
ас-веде озбнллк) рачуиа. 

Завршујући свој говор молим да се са Јужном 
Србијрм не чнни изузетак у плаћаи.у оппггинскпх 
приреза појединим отшгганама на државиа лобра, 
која су у атартша дотичннх онштииа. Скопска ди- 
Гекција шума највећи свој прнход црпи ОД сувата 
на Шарплашши, na није право да ни сиромашнг 
планиноке општине на Шари ne добију бар jo;;;iii 
део приреза којим се држава задужује у ■гим оп- 
ттииама. 

Надајући се да he се ове моје иаиомене и овн 
моји захтеви узети озбиљно у разматраи.е и по- 
вољно решити, изјавл)ујем да hy гласати за бу- 
џет. (Одобраваи>е и пљеска1ће). 

Потпретседипк др. Коста llonoiuil.: Има реч 
народни иаслаиик г, Бранко Аврамови)'!. 

Врапко AepaMOBHli: Господо народпи послани- 
ци, узимајући реч да говорим o буџету Мпннстар- 
ства шума и рудника, ja iiy изнети неке случајеве 
којн припадају оделењу шума,.а тако исто и друге 
које ирнпадају оделењу руда. 

Господо, Српска привредна задруга у Иригу, 
крсдигнрала je у своје време некога г. Бартулу KO- 
JU je имао своју пнлану. Кад je овај човек пао под 
стечај II кад му je пилана продавана na лицита- 
цији, Српска прнвредна задруга хтела je да купи ту 
пилану, за што je бпла апгажована кредптом npe- 
ма n>oj. Међутим, њој су у томе за читаве две го- 
дти." прављене такве сметње п ona je така малтре- 
тпрапа да постоји опрзвдана сумп.а да тамо ne иду 
сгвари као што треба, јер, omi чииовпппп којп na 
тој стварн раде, пепрестапо с п>оме одуговлаче. 
Због тога се овај предмет већ две и no годипе 
псирестано шета од Дирекције шума у Сарајеву до 
Л\11ппстарсгва шума, a од Мшгистарства шума опет 
до Дирекције шума у Сарајеву. Поставлзају се не- 
престапо нова питап.а и пепрестапо се псшто пово 
и noBo гражи. 

He могу да верујем да господа која те ствари 
раде и која су стручна v своме послу, пису знала 
од почетка што су све требала да зпају o такво.м 
једиом уговору, те према томе, господо, ja оправ- 
дано суми.ам да постоје другн разлози и да су no- 
стојали други разлози; да се та ствар нпје хтела 
решпти опако како je требало да сс решн. Кад je 
дошло све до краја и кад се je тај предмет возно, 
онда се na крају крајева пшло са овим, иако je 
Српска привреднг зздруга у то предузеће уложила 
око 1,700.000 дипара n ne само да ne може да по- 
слује и ради, радницн којп се палазе у околпни 
ишчекују стално да то предузеће почпе да радп, 
пако je све то у ншчекивању. Тада cv сс господау 
Мпнистарству сетпла да постојп 52.000 днпара Koje 
држава mije благовремеио прнјавпла стецишној Ma- 
cu за своје потраживање. Господа почеше да траже 
кривца којп je оштетпо државу, зашто nnjc прија- 
вио благовремепо. Taj предмет шета од Сарајева 
до Београда и одједаппут после годппу дапа по- 
јављује се нека фирма »Мачва« која нуди велико- 
душно да девсдесет н пеколпко хил^ада ona плати. 
И разуме се, господо, нако je већ уговоп био до 
краја догурап, пако je у два и трп маха Министар 
г. Матица захтевао да потпише, ииак су готода 
у одел.еп.у успсла да тај уговор пзмакну и ево im 
данас mije потписаи. Ta се ствар палази код г. 
Срнавке. Ja hy у усменом разговору г. Мнпистру 
још пзвеспе податке датп и сматрам да Iie ова ствар 
бити праведно решена, јер сам уверен да господпп 
caдaш^bУI замепик Мчпистра шума и рудника nehe 
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дозволити да cc код пас народних посланика уко- 
реии јсдио уверење да у том Министарству нема 
баш ни мало реда и да постојн корупција. 

Господо народии посланпци, код рударског 
одел>ења ту je опст познато да постоје два табора. 
И, господо, та je сва1)а талико далеко ишла, да су 
чак и omi који су im криви mi дужни и који нису 
смели да осете ту свађу, често пута трстираии прс- 
ма тим спмпатијама односно антипатијама. 

Државнп рудиик Врдник био je у Ма1)арокој 
државн на ibcuoM југу, одиосно на јужном делу те- 
|)11горнје ма1)арске државе, a сада je на северу na- 
me државе. Taj рудннк je Мађарска лепо изградила, 
ваирсдно лепо снабдела станпвима за рударске рад- 
нике и тај рудник, господо, само због тога, mro je 
upe тога био директор рудника г. Велжо Јовано- 
вић, којн je у завади са г. Беланчићем, око кога je 
МИОГО речп било у Иародиој скупттини п иитерпе- 
лацнја поднесено, само због тога, господо, овај рул- 
miK не може да добије иотребан коитпшснт од Ми- 
кистарства шума односно Мннистарства саобраћа- 
ја. И шта се дешава? Стали се je, господо, у томе 
одел.сњу нзговаратн како Мштстарство саобраћа- 
ја nehe да узима врднички угаљ, како они нису кри- 
ви, него неко десети. Међутим, господо, потпуно je 
тачно да се тај угаљ из тога рудника док je бнло 
утнцаја оие господе коју сам спомепуо, био узимаи 
a сада кад нема тога утнцаја, јер хвала Богу и г. 
Миинстру изгледа да je и други утицај г. Белан- 
чнћа, склоњеи ц да he бити дефпиптиино скло11>е11 
Томс руднику сваког мссеца Мттстарство тума 
мора да над()К11а1)ује извеспе контиигеите тога у- 
пља, одпоспо да Мннистарство саобраћаја накна- 
дно требује. 

Господо народни посланици у Срезу иришком, 
којн je шумски срсз у Фрушкој Гори, за сељака je 
несташнца у шуми, зато шго су око тих села све 
туме ту1)е власништвс. Ту се налазе у првом реду 
туме мапастирске, затпм шуме нмовних ошитина и 
иашослетку шума кнеза Одескалкпја, и ja молнм го- 
споднна Miimicrpa шума да на1)е могућносги и иа- 
чипа да се од кнеза Одескалкија no Закону o аграр- 
noj реформн, одузмсопа тума тако звана „Марон- 
кова« и доделн ннтересентима, који су у средипи 
шуме, a без огревног дрвета и без коља толико no- 
требпог за випограде. Уверен сам да he г. Мпнистар 
шума паћн могућпостп n пачппа да, иако je тај ro- 
сподпп Одескалки италнјански поданнк, иако по- 
стоје неке Сент-Маргаретске коивенције, да они ин- 
тересетн којима je толнко потребно и огревно и 
грађевно дрво, дођу до тога. 

Потпрстседиик др. Коста nonoBiifi: Молим вас 
да узмете на знање да je вате време прошло. 

Бранко AupaMoiuili (наставља): Господо народ- 
im иосланнцн, господа миннстри шума били су од- 
Bcli слаби у Мннистарском савету, a иарочито код 
персоналппх иитан.а у погледу иаметтеи.а сврше- 
пих тумскнх пижиљера, u има 119 молбн перете- 
них. To Мштстарство тума, које ннје пасивно и 
које може из сиојих срестава да покрива свој бу- 
џет, требало je и морало je да безусловно ие до1)е 
у такву ситуацнју да у предсобл>у и пред вратима 
чека 119 нових свртених пижин.ера без коре хлеба 
н да има случајева да no три годппе свртепп тум- 
ски инжињери пемају хлеба. Ja се падам да iie г. 
Мттстар iialm начина да ni људи добију хлеба, 
јер су свршили школе. (Склазећи са говорннце г. 

Брапко Аврамовић je протествовао због опомена да 
заврши свој говор). 

Потпрстседчик др. Коста Поповић: Опомињем 
вас na ред, господине Аврамовићу. (Бранко Авра- 
MOBiih дал>е протествује). 

Потпрстседппк др. Коста Поповић: Кажњавам 
вас, г. Аврамовићу, заппсппчком опоменом na ред. 
Реч пма народни посланнк r. Милнпко Милутино- 
Bllli.        ( 

Милинко Милутиновић: Господо народни no- 
слапицн, пошто je време поодмакло, ja hy бити 
врло кратак и скренућу господину Мштстру пажњу 
СЗМО na пеколпко crnuipn, за које га молим, да o 
њима поведе рачупа. Ja пајпре мо/шм да се псплати 
заостали прирез omnniiiii Горњо Дубачкој. Затим 
молим да се амнестпрају тумске крттце и да се 
сељаци ослободе уверем.а na своја дрва, Гласаћу 
за овај буџег. (Одобравање). 

Потпретседиик др. Коста IlonoBHfi: Реч има 
г. Хасап Торомаповић. 

Хасан Трромановић: Господо народни посла- 
ппцп, пакон онако лепих n исцрппих говора како у 
пачелној тако n у спецнјалпој дебатп namer ово- 
годптњег државпог прорачупа1, ne могу peim a пити 
сам у могућности да кажем ono, чега се господа 
говорнпци ппјесу дотакли и изнели, a то све у нај- 
бол>ој вери како he тај државпп прорачуп и Фпиач- 
спјскп закондопети корпстп државп, пароду као и 
иатем државпом и пародпом једипсгиу и још Go- 
Л)е развити и учврстити југословепску народну ц 
државну идеју. Али, гооподо, овом приликом када 
су изпетепс отпте потребе народа, бићу слободан 
да пзпесем неколико потреба свога краја, свога срс- 
за, KOJU je ме1)у паспромапптјим, јер ггрема зем- 
љишту које се обрађује, преиапуњеп je стаповни- 
ттвом, тако да ne може псхрапитп своје стапошт- 
ттво прпходом са свог обра1)епог земљишта, н sa- 
ro хил>адама раднпка нз мог краја мора сваке го- 
дине оставити своје Kyiic ii nim тражитп негде за- 
раде, na бнло у државп или вап државе, да би за- 
радпло да опскрби себе n своју фамилију. 

Никаквих друтих радова у срезу нема да би 
се парод могао макар n пајмап.е запослнтп. У це- 
лом срезу и томе крају нема никакве индустрије 
фабрике, na чак im најмање пилапе, нема великих 
шума, a HiiTii велнке воде, односно какве реке, што 
народу макар n мало OMoryhyje зараду. 

Господо, када се узме, како cv цепе земљорад- 
ничкпм продуктима ниске' и јефтпне и кад бп сва- 
ке годипе врло добро ра1)ало и годипа била родна, 
и када би се народ мога среза могао исхраппти са' 
својим жптом n својом храпом, опет у овако те- 
niKiiM привредним прпликама народ без зараде не 
може крају, јер, господо, дапас у дапати.им прц- 
лпкама највећа je noMoh пароду дати му рала и о- 
могујштп му зараду, a с тим помажемо трговца, 
занатлију n сваки другп сталеж. Зато je поздравл.е- 
na n од народа са одобрењем примљеиа акција 
Краљевске владе лопошеп.а уредбе o иавођењу Јав- 
ппх радова, no којој je оспгурапа na макар n пај- 
мањз зарада и упослеп.е. 

Господо народни посланици, Цазппскп срез no 
свом приррдном положају n рудном богатству, тре- 
бао бп да буде једап од пајбогатпјих кра!ева, када 
би му се н мало бриге посветпло n када бп му ro- 
сподпп Мппнстао тума и рудпнка омогућио лa 
приступн раду. Последље време у Цазинском срезу 
открпле су се велике наслаге руда, које жељно че- 
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кају да предузимачка рука започие сксплоатацнјУ- 
У селу Ползвизду ирошле године   нађене   су 

огромие наслаге железне рудаче, које се просгиру 
километрима далеко, дапаче су избиле на поврпш- 
ну земље, и то у широким слојевима. Ово су жељезо 
рудари, самн сел>аци, почели копати, и одзажати у 
Топуско, где се налази талноница жел-еза, док нм 
власт није забранила, јер зато нису имали дозволу. 
За  ову жел>езну рудачу која je овако у великпм 
наслаЈ-ама 11рон1)ена, стручњци су утврдили, да са- 
дрлсиЈ велики постотак жел>еза и да својим квали- 
гетом не заостаје ии мало иза љубијског рудника, 
11рошле jecemi у Олизини тог жељезног   рудиика 
откривена je такође jom једна руда, заправо то и 
иије  руда, већ камеи званн барнт, који у себн за- 
држава, коликр стручњаци доказују, W ■ баријевог 
сулфата. 

11ронађше наслаге барита у селу Подзвизду мо- 
гле би задовол>нти сву нашу домаИу потрошњу та- 
ко, да би га остало н за нзвоз, те бн се тако уште- 
дило, да га не бн уважалн са Страие него би га MIV 
могли извозити, a то би одмах утјецало на nam тр- 
говински биланс. 

Господо иародии  посланици,  како сам рекао, 
да би мој срез no свом природном положају и руд- 
ном богаству требао да буде од пајбогатијих краје- 
ва, сведочп и то, што у и.ему леже велике иаслаге 
угљена, којег иико не нскорншјјује. Te наслаге про- 
тежу се и налазе се у Цазнну, Бегановићима, Тршсу, 
Подзвизду, Малој Кладушн, Врнограчу и Клинншн. 
Сами сељаци, обра1>ујући своје fbUBe, приметили су 
велике наслаге угљена, који на мпогпм местима до- 
пиру и до саме површиие земл.е. У Цазину наслаге 
угл>ена један метар су дебеле, a у колико се може 
дознати,  има 46G4 калорија јакости. Слојеви код 
Бегановнћа дебели су 2 до два и по метара у ду- 
жини од 2 км. ca 5.840 калорија јакостп. Код самог 
Тршса  имају велике паслаге   угљена   дебљине од 
3—6 метара. Према митл.еп.у стручњака овај про- 
стор  угл>ена у срезу Цазинском, крије у себи око 
3 милиона вагона угљена са јакошћу од   3600 до 
4.500   калорија. Особнта предност овог угл>ена са- 
стоји  се у томе, што има врло мало сумпора. Овај 
угл>ен  иико jom ne искоришћује, a нити je добро 
јавности познато, стога сам пашао за дужност да 
o овом проговорпм пеколнко речн. Добар квалптет 
оиог угл^ена n погодан положај, без сумње обсћава- 
ју му добре пзгледе за 6y;iyiinocr. Овај бп угљен 
пајбол.с могао послужмтн за опскрбу имајуће же- 
."i-езнице која he саобраКати долином рске Упе, пз- 
лазећи   na морске луке Сплит и Шибепик, a којој 
бн  се   изградп>и требало прнступптп што пре, jen 
цели   народ из тнх крајева пзградњу   железпнчке 
пруге долипо.м рске Уне жељпо очекује,   како би 
му се пружпла прилика да заради. Важност пзград- 
ii,е  железничке пруге долипом реке Упс, вама je, 
господо,    позпата и не бн имао потребе да се na- 
рочито na том задржавам, јер je o потребн пзград- 
ii,e пругс долином реке Упе опширно говррио г. др. 
Ђуро Остојић у ресору   Мппнстарства саобраћаја. 

Господо народни послапицн, како сам рекао да 
у мом  срезу леже велике паслаге жел^езпс рудаче 
угљена, барита n другог које нико ne искоришћује, 
молио би Краљевску владу^ као и г, Министра шу- 
иа и рудника, да нађу пута и пачппа, да се рудна 
заштитна поља којих има у Цазипском срезу преко 
500, a у којима ссналззе разне руде, даду иптере- 
сеити.ма,    у колико nx има и у колнко се јаве у за- 

■куп за пропалазак n експлоатацпју, што бп се тп- 
ме пароду из тих крајева у овој екопомској крпзп 
много помогло, дајући му прплпке да заради'. 

Господо, ни једпа влада, пи једпа Скупштина, 
ни један режим нпје пмао више a нити пде, да no- 
могпе малог човека парочпто земл,орадппка, да ra 
cnace n очува na његову до.чу, као што се брине 
ова Влада, ова Скуппппиа доношењем многпх за- 
копа n уредаба, које пду na корист малог човека 
земл.орадпика. Kao што je учињено и као што се 
ради, да се очува сељак земл.орадппк у овпм те- 
niKHM привредним прплпкама, то доказује и ово- 
годишп.и државни прорачуп и 'lMinaiiciijcKii закш, 
којег je подпела Краљввска влада, одпоспо Mnini- 
стар финансија Фипапспјском одбору проучен, и- 
шао je н иде за тим, да помогпе сељака, малог чо- 
века, n земл.орадпнка. Само мп je приметити, npc- 
ма прпликама мојих крајева, n ставитп приметбу 
§ 36 предлога Фшнаисијског закјона, гач, 9 задњем 
ставу, у коме стојп: Да може до допошења спецп- 
јалпог закопа, добровол>цнма ппиалидима n бескућ- 
ппцнма као n pannje додељиватп n даватп закуп 
државпо шумско земл>иште у грницама Правилника 
o спровођењу уиутрашње молонизације, одобреног 
решеп.ем Мииистароког савета од 8 децембра 1924 
годппе, бр. 53556. 

Све дрво које би  се палазило na подел^еппм 
честпцама, има се платпти no шумском цеповинку. 

Taj последпл! став, није ишао за тпм да по- 
могне зем.т>орадпнка, док мора да плати све дрво 
коje се налази na подел.епом му шумском земљн- 
шту. Када се узме да су у нашим крајевпма та 
земл.пшта, која би се имала додељнватп добро- 
вол>цнма.    ппвалпднма n бескуНппцнма,    neliimoM 
обрасла у шикару или ситпу шуму, која се мора 
платптп no шумском цеповппку no једпом стши- 
liy    прућа  10 динара,    жнвоке од 2—10 динара, 
штапови n кол.с од 5—20 дин. A када се томе до- 
да да je то већином коме би се давало то шумско 
земллппте, гола снротпп.а, опда  му се овим mije 
ппмогло, јер on добровољац-нпвалид, безкућппк да 
пма да плаћа и да има новчаних средстава, могао би 
купити властитог земл>пшта. Taj добровољац, ипна- 
лид, бескућник док добије чпсту земљу за обраду, 
мора je крчити, пздераги n себе и одело, и ono што 
искрчи прућа n трња, или ако буде која жпвока да 
мора да плати, то у стању nuje, a ono што искрчи и 
засије, платиће држави порсз и тиме се ипак пско- 
pinniivje неискоришћено шумско земљиште. 

C тога би МОЛИО вас, господо народнн посла- 
ници, тако и г. Миппстра шума и рудника да би 
означио и дао тумачење тога, одн. тач. 9 § 36 по- 
следњег става, преко које дебл.ппе n висине дрво 
мора да платн, a наравски ono да плати које je већ 
за прераду и техпнчке ствари, a то може бити са- 
мо ono дрио, које je преко 25 см дебљине na пању. 

Господо народни посланици, у § 184 Закона o 
шумама стоји; Ново уређење државних шума ome- 
рећених са службеностима у Босни и Херцеговини, 
nponncaiie  се  спецпјалпим  закопом.  Taj  закоп  o 
службепостима односпо сервигутнма пије још до- 
нешен, a којн je пеопходпо потребап да се допесе. 

Према томе свима опима, који су до сада ужн- 
вали права служности односно сервитута у дрва- 
рењу n грађи, као и испаши na макар и путем ми- 
лости, ne би требало спречавати n бранити јер су 
то стечена права сељака земл.орад||ика. Ме"1)утим 
у мом срезу десило се je, да je селима одпоспо се- 
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љацима нз села Острошца, Маггејића, npomniia, Ос- 
ретка, Врела у којима има око 600 домова, a којн су 
се од увек дрнарили у шуми Дреиоваи, Срез би- 
хаћ, срески шумски рсфсремт у Бихаћу 26 децем- 
бра пр. год. забрапио je сел>ац11ма нз ових свнх се- 
ла, да се опскрбљују са огревним дрветом, и да ne 
смеју залазитн у шуму, тако да су сељаци морали 
престати ићи у шуму, у коју су од увек ишлн, из 
које су се дрварнли. Упркос томе, што постоји и 
дозвола овнм сељацима да се дрваре из речене шу- 
ме Дреповац, издата од Министарства шума и руд- 
иика у години 1931 под бр. 22809, ипак срески 
тумски референт у Бихаћу забрањује овим селиа- 
цима опскрбу дрвета, и то у највећој зими и сту- 
депи, тако да их je приснлио, да су нсекли све сво- 
је благородио воће, је[) пемају приватне шуме, a 
иити имају у блнзипи државне. 

C тога бнх молио r. Министра шума и рудника 
да изда паредбу и омогући свим оним сељацима, 
који су се до сада увек опскЈшбл.авали огревом и 
грађом и грађевним дрветом у државној шуми, да 
им се то право ne ускраћује, и не забрањује до до- 
iiomeii.a закопа, o службепостима односно серви- 
тутима мерама и балталуцима у бившој Босни n 
Херцеговини који iie то питање регулисати. Госпо- 
до народни посланицн, како сам рекао да je ова 
Влада,  ова Скупштипа  највише  учинила  n  чиии 
за малог човека, сељака и землуорадника, хоћу ов- 
де да изнесем да je наш земљорадник који живи у 
малим варошнма и варошицама, што у иашнм кра- 
јевима тога има око 60% у свакоме месту, погођен 
са некнм старим још отомапским закопом, o серви- 
тутима, што се и данас no њему поступа, да гра- 
i)aiiH па ма који сталеж — немају права сервитута 
иа огрев и грађу у државним шумама. Како се je у 
ano отоманско време под грађане разумевао само 
onaj који je у градским зидинама становао, a то су 
живели само iLieMiilm и чинтшпигшо, иије се могло 
односнти, a нити се   je односио тај закон o серви- 
туту на one који су живелн изван градскнх зндипа, 
јер су те називали сел>ацима, na макар и жнвели у 
блпзнпн тпх градских зидпна.    Зато je пеопходпо 
потребпо да се у малпм варошицама где се опи nc- 
кључиво бане земл>орадљом и иичим впше, да и.м 
се дадпе право опскрбе са огревом и грађом, одпо- 
сно право сервитута у огреву и грађи као и сваком 
оном земл.орадпнку којн живи na селу a нма пра- 
во на тај сервитут у огреву и грађи, 

C тога молнм г. Мипнстра шума и рудника, 
да изда такво тумачење тога Закона, или да им се 
дозволи na макар и путем милости, да опи земл. )- 
радници којима je искл>учиво занимање земљорад- 
n>a, a живе у малим варошицама имају право ча 
опскрбу огревног и rpal)eBiior дрвета као и свакн 
други земљорадник којн има право сервитута на 
огрев, грађу у државној шуми a живи на селу. Го- 
сподо, имајући пуно noBepeibe у Краљевску владу 
na челу са г. Ииколом УзуКовићем изјављујем да 
hy гласатн за буџет Мипнстарства шума и рудника. 
(Одобравање и пљескање). 

Potpretscdnik dr. Košta Popović: Ima reč д. 
! lazim Cohadžić. 

Hazim Cohadžić: Gospodo narodni poslanici! Po- 
sle onako lijepe i iscrpne diskusije kcko u načelnoj, 
tako i u pojedinačnoj debati, o našem idućem budže- 
tu, nisam vi mogućnosti da nešto novo kažem, nu ob- 
zirom na to, da su šume vitalno pitanje mnogih na- 
ših krajeva, na području bi\šc Bosne, "držim da neće 

biti na odmet ako stavim nekoliko napomena o našoj 
šumskoj  politici. 

Gospodo, znadem da vam je svima poznata 
važnost n&ših šuma u svakom pogledu, a naročito u 
privrednom i .socijalnom, šume su Bogom dano naše 
nacionalno blago, koga smo dužni čuvali i podizati, 
kako bi se njima mogli koristiti sadanje generacije, 
kao i one, koje će posle doći. Vama je pzonato, koli- 
ke kprjsti imade naš trgovinski bilans od izvoza drva, 
jer ovaj naš izvozni artikal zauzima, pored žitarica, 
prvo mesto u našoj izvoznoj trgovini. Sto znači, da 
blagotvorno utiče na aktivnost našeg trgovinskog 
bilansa, a analogno tome i na vrijednost naše nacio- 
nalne valute. Pored ovoga momenta imade i drugi 
isto tako važan, a to je socijalni, kada se imadu u vi- 
du one desetine hiljade radnika i nameštenika, koji 
nalaze uhljebljen drvarskoj industriji, a koji bi ina- 
če pali na teret društva i države. 

Konačno na strani državnih prihoda šume su o- 
pel veoma važan faktor, koji daje državnoj blagajni 
znatan prihod od prodaje istih. 

Ja ću se, gospodo, u svome govoru dotaći u glav- 
nom drvarske industrije, a naročito male domaće, 
koja zaslužuje punu pažnju merodavnih faktora, ;_• 
koja je nažalost u mnogo slučajeva maćehinski treti- 
rana. 

Važnost naše male domaće drvarske industrije u 
nacionalnom, privrednom i socijalnom pogledu je 
značajna i velika, te po mome dubokom uverenju 
Spada medu najvažnije naše privredne grane, a iz sle- 
dečih razlega: Ova mala drvarska industrija je u ru- 
kama domaćih privrednika sa čistim nacionalnim ka- 
pitalom, koji svu svoju zaradu ostavljaju u zemlji, 
uvećavajući naš nacionalni dohodak. Osim toga (>v:i 
industrija nalazi se rasijana po svim pasivnim planin 
.skini krajevima zemlje, koji su šumom obrasli i time 
blagotvorno deluje na stanovništvo dotičnoga kraja, 
Koje ilije u stanju, da se sa svojim neznatnim prihodima 
od zemljoradnje, izdržava. Ovaj njen značaj najbolje 
se (»dražio zadnjih godina, kada je ova industrija u- 
sled opšte stagnacije bila prisiljena da obustavi rad 
te kao posledica rezultira to, da sada moramo naro- 
čitu brigu brinuti oko uposlenja i ishrane onih zem- 
ljoradnika i radnika, koji su prije živjeli od te male 
industrije. 

Pored izloženog moglo bi se još dosta momena- 
ta navesti, koji dolaze u obzir za državne prihode od 
ove grane radinosti, kao porez na tečevinu i poslov- 
ni promet, transport njenih produkata našim željoz- 
hicama i parobrodima itd. 

Gospodo narodni poslanici, iz iskustva znadem, 
da je u mnogo slučajeva birokratski način naše admi- 
nistracije, nesavremen zakon o državnom računo- 
vodstvu, kao i slabo razumjevanje pojedinih šumar- 
skih funkcionera za ovu industriju, ometao rad i na- 
predak iste, a koja je, kao što napomenuh, zaslužil;; 
da bude pomognuta i favorizovana. 

Svojevremeno t.j. 1929 godine je donesen za 
kon 0 zaštiti one naše industrije, ali je ostao bez na- 
ročitog efekta, jer je projektovan u doba prosperi- 
teta i konjunkture a u primjenu je došao, kada se je 
pojavila depresija i posvemašnja stagnacija, tako da 
je njegova primjena u naše doba skoro beznačajna. 
Da je takav zakon donesen ranije, vjerujem da bi 
ovoj industriji mnogo koristio, dao joj poleta i ospo- 
sobio je da bez velikih potresa izdrži ovu nezapam- 
ćenu dekonjunkturu. Osim loga taj bi zakon zaštitio 
naše šume od gramzljivosti velike industrije, koja je 
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u doba konjunkture na-stojala, da za sebe monopoliše 
sve šumske komplekse. Mišljenja sam, gospodo, da 
bi u interesu ove male industrije trebalo pomenuti 
zakon izmjeniti i nadopuniti u sporazumu sa prestav 
nicima iste i saglasiti ga današnjmi prilikama. 

Na temelju svega izloženog ja apelujem na Kr^- 
Ijevsku vladu i resornog g. Ministra, da imade u vi- 
du važnost ove naše industrije, koja će ako bude na- 
išla na razumijevanje, postati jedan od najvažnijih 
("aktera u našoj privrednoj strukturi. 

Koristeći se vašim strpljenjem, želio bili, gospo- 
do   narodni poslanici,    malo se    osvrnuli i na veliku 
drvarsku  Industrju, koja je uglavnom u stranim  пг 
kama. Kod osvrta na istu, dotaknuću se dugoročnih 
ug-ovora. Poznato nam je, da je veličina ovih ugovo- 
ra,   ukoliko se odnose na bosanske šume, nastala po 
Okupaciji tuđinske vlasti, koja je radi svojih politič- 
kih "interesa dovodila razne bečke i peštanske špeku- 
lante, dajući im u bescenje i po najpovoljnijim ušlo- 
vima   pojedine veće komplekse šuma, ne štedeći šu- 
ma,   jer ih je dobila za zelenim stolom,    bez ikakvih 
žrtava. Posle oslobođenja, gospodo, sa malim izuzet- 
kom   mi smo sa svojom slovenskom sentimentalnošćn 
tolerirali  te  ugovore,  a  u koliko je  vršena  revizija 
istih,  u najviše slučajeva su strani linansijski magnati 
uspevali,  da  ta  revizija  ispadne u  njihovu korist,  a 
na   štetu države i naroda, naglašavajući da prema u- 
govoru imadu na to pravo. Mi smo pak za sebe tako- 
de   nalazili  opravdanje  11  imperativu postojećih ugo- 
voda.   Ruzultat  mnogih  ovakvih  ugovora  je  taj,  da 
su   naši šumski kompleksi pretvoreni u groblja i od 
nekada zelenilom kitnjastih predjela, postale su go- 
leti.  I Ja je naš državni fiskus imao od toga ma i pri- 
bližnu naknadu, lakše bi nam bilo pri duši. Gospodo 
narodni poslanici, sistem dugoročnih ugovora je go- 
tovo u svim državama, koje su kao i naša manje ili 
siše   šumovite, dokinu!, pa u pojedinim slučajevima i 
uz   cijenu žrtava od strane dotičnih država, jer se je 
pokazao štetan po državne i narodne interese. Prema 
tome  držim da bi i mi mnogo bolje i racionalnije is- 
korišćavali svoje šume, ako bi Otstupili od toga siste- 
ma  i  ako bi eksploataciju preuzelo Ministarstvo Šuma 
n svoju režiju, koja bi alimentirala privatna preduzeća 
prodajući im sirovine za njihove strugare putem dra- 
žbe. Ovo bi naročito išlo u prilog   šumsko-gospodar- 
stvenih interesa, jer bi država posao obavljala u smi- 
slu tih obzira, dočim privatna preduzeća, što je posve 
razumljivo, imaju pri poslovanju prvenstveno u vidu 
Ciskalne svoje interese. 

Dakle, obzirom na izloženo, dugoročne ugovore 
bi trebalo kidati tim više, jer je sada Ministarstvo 
šuma u izuzetno povoljnom položaju obzirom na to 
što dobar deo saugovorača ne odgovara svojim oba- 
vezama, koje iz tih ugovora proističn. Mi smo u za- 
dnje doba činili specijalne olakšice velikim drvar- 
skim industrijama, kako bi im se rad omogućio. Ja 
se gospodo, pitam, bi li ti stranci učinili slične ustup 
ke našoj državi, kada bi se ona našla u sličnom po- 
ložaju?" Verujem da ne bi, nego naprotiv bi ustali 
tužbama za naknadu milijonskih šteta. Ja gospodo, 
nemam ništa protiv stranog kapitala, tim više, što 
naša mlada država oskudeva kapitalom, ali mislim da 
je red da taj strani kapital lojalno poštuje interese 
žemlje  u kojoj nalazi svoj plasman. 

Moram se gospodo, ovom prilikom malo osvr- 
nuti, još na jednu činjenicu koja je u vezi sa ovim 
resorom, a koja direktno tangira onaj stalež, za čiji 
se  prosperitet mi svi zalažemo, a to je zemljoradni- 

čki. Naš je zemljoradnik skoro svaki dan u neposred- 
nom kontaktu sa šumom bilo radi ispaše, bilo radi 
pribavljanja ogreva i grade za svoje domaćinstvo, 
Dilo da sabere tovar drva za prodaju, od čega će pod- 
mirili najelementarnije potrebe svoga kućanstva. 
Pravo sluzbenosti imade taj stalež od pamtiveka U po- 
jedinim Šumama, koje im pravo nije osporavala i.i 
tuđinska vlast, kao što im ga i naša država priznaje. 
Međutim, gospodo, koriteći se tim pravom naš zem- 
ljoradnik je često puta izložen šikaniranju pojedinih 
šumskih organa, koji svoju samovolju provode baš 
nad   lim  neukim  i  nemoćnim  elementima. 

Priznajem nedostatak svesti o potrebi čuvanja 
šuma kud našeg zemljoradnika, ali istovremeno sma- 
tram da je dužnost svih šumskih organa, da pri vr- 
šenju svoje dužnosti imaju više obzira prema tome 
elementu I da imadu u vidu njegov položaj, pa da ga 
u vaspitnom smislu odvikavaju od štetočinstva, a ni- 
kako da se njihova dužnost sastoji u gomilanju pri- 
java od kojih grca taj svet. Mislim, gospodo, da bi 
u ovim slučajevima trebalo što više uprostiti šumsku 
administraciju, kako bi se na lakši način zemljoradnik 
koristio svojim pravom u saglasnosti sa šumsko-go- 
spodarstvenim interesima, a da mu se ne daje povoda 
Oa na svoju ruku devastira šume. 

Na kraju sam slobodan da se dotaknem režij- 
skog poslovanja ovog Ministarsva. Ovo poslovanje, 
koje se uglavnom sastoji iz produkcije željezničkih 
pragova i ogrevnog drveta, važno je naročito danas, 
u doba ove očajne besposlice, jer daje uposlenja mno- 
gome našem radniku kao i zemljoradniku. Međutim, 
gospodo, to je poslovanje došlo u pitanje radi nemo- 
gućnosti plasiranja pomenutih produkata, kao i radi 
sporog plaćanja pojedinih nadleštava, koja te proiz- 
vode kupuju. Pored toga bilo je slučajeva da su ta 
nadleštva nabavke vršila kod privatnih preduzeća, 
jer su ova dala nižu ponudu, a sem loga držim da je 
razlog i birokratizam naše administracije. Mislim da 
bi bilo neophodno potrebno ovo režijsko poslovanje, 
što je moguće više uprostiti i staviti ga na čisto ko- 
mercionalnu bazu jer narod zahteva. 

Pri zaključku govora ja vas molim, gospodo, da 
ova moja izlaganja shvatite kao dobronamerne su- 
gestije i izjavljujem da ću glasati za budžet Ministar" 
siva šuma i rudnika. (Odobravanje i pljeskanje).. 

Potprctscdnik dr. Košta Popović: Ima reč g. 
Vjekoslav Miletić. (Glasovi: Nije tu). Ima reč g. dr. 
Vlada Malančec. 

Dr. Vlado Malančec: Prigodom ove budžetske 
debate kod rasprave budžeta Ministarstva šuma i rud- 
nika biću slobodan da se pozabavim naročito pitanji; 
ma i situacijom krajičkih imovnih opština U Savskoj 
i Dunavskoj' banovini, te zemljišnim zajednicama, a 
na koncu biće mi čast raspravili pitanje našega lov- 
stva kao granu naše narodne privrede. 

Gospodo narodni poslanici, ako polazimo sa je- 
dino opravdanog stanovišta da je naša zemlja i naš 
narod u svakom pogledu seljačkoga obeležja, da je 
naša država nastanjena u velikoj većini seljačkim ži- 
teljsvom, ako polazimo sa stanovišta da je blagosta- 
nje toga seljačkoga stanovništva, blagostanje čitavo- 
ga našega naroda i države, da je materijalno osigu- 
ranje seljačke porodice materijalno obezhedenje na- 
šega društva, onda radeći iskreno, predano, požrtvo- 
vano i pametno, sva naša politika mora danas ići 
pravcem koji je uperen blagostanju i napretku selja- 
ka. To ćemo učiniti najbolje, ako svratimo pažnju na 
one institucije koje su za to organizovane da štite 
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seljačku imovinu i seljačko dobro,    jer čuvajući to, 
čuvano sami sebe i naš narodni imetak. 

Kako rekoh, mislim da moramo rasmotriti tešku 
situaciju današnjih krajiških imovnih općina u Sav- 
skoj i Dunavskoj banovini. 

Gospodin Ministar u svom ekspozeu obrazložio 
je vrlo lepo postanak tih imovnih općina, njihov ka- 
rakter, njihovu imovinu i '.rednost samu po sebi, a i 
vredost za našu nacionalnu ekonomiju. Tačno je spo- 
menuo veličinu područja, na kome se nalazi izvoz 
drva i uopće koristi koje imovne općine daju. Sa- 
svim tim pitanjima ne mogu se iz navedenih razlogi) 
ja ovde baviti, nego ću biti slobodan da se više poza- 
bavim pitanjima saniranja tih imovnih općina i time 
kako bi mi mogli njihovo stanje što prije da popra- 
vimo. 

Ja sam slobodan pružiti neke sasvim skromne su- 
gestije, kako da se konačno jednom pristupi uređe- 
nju tih imovnih općina i koje bi smernice trebale to- 
me da služe, a nakon toga sa zemljišnim zajedni- 
cama. 

Za imovne općine bilo bi potrebno da se posto- 
jeći zakonski propisi, o imovnim općinama od 15 
VI. 1873 i od 11 jula 1881 izmjene novim zakonom 
kojim će se održati trajno i racionalno gospodare- 
nje u tim ustanovama na taj način, da se one reorga- 
nizuju, saniraju i s tim olakša sadanje njihovo tešku 
stanje. 

To bi se provelo tako da se svakom samostal 
nom seljačkom domu osigura izvestan    kvantum o- 
grevnoga drveta te da se članovi izravne u pravima 
i dužnostima. Napominjem da je kod nekih imovnih 
općina to i učinjeno, i nema razlike pravoužitnika po 
selištima, svi su jednaki. Trebalo bi pravo na šume, 
zadržati samo seljacima. Pravoužitnici morali bi ne- 
posredno birati svoje pretstavništvo, zatupstvo i od- 
bor a ne putem upravnih opština i opštinskih vijeć- 
nika. Broj odbornika i njihov delokrug trebalo bi pro- 
širiti,  a  sadanju upravu  pojednostaviti,   te  smanjiti 
broj šumkih uprava i revira, tako da se taj broj ne- 
ophodno utvrdi zakonom, a prekobrojno osoblje da 
se primi na državni budžet. Dobro bi bilo da se de 
montira sadanji skupocjeni upravni aparat. Trebalo 
bi vratiti autonomiju imovnim općinama i    dopustili 
da svaka imovna općina samo odredi plate nižem oso- 
blju prema Finanijskoj mogućnosti, ujedno osnovati 
penzioni fond za službenike svih imovnih opština, i 
to uz pomoć banovine i države. Državna vlast trebala 
bi uopće da propiše strogi nadzor nad imovnim opći- 
nama i trebala bi nastojati da se zavede najveća mo- 
gućna štednja te racionalizacije rada i gospodarenja. 

U tom pogledu šume koje nisu na prodaju, mogle 
bi izrabljivali imovne općine u vlastitoj režiji, a time 
će znatno podići vlastite prihode. Bilo bi dobro usko 
međusobno  povezivanje   i  grupiranje   naših  imovnih 
općina u svrhu međusobne pomoći i zajedničkog rada 
u proizvodnji i prodaji, te radi boljega vršenja svoga 
posrednoga zadatka, naime gospodarskoga i prosvetno, 
ga podizanja sela i svojih seljačkih članova. Na svom 
području imaju  imovne općine mnogo mladih šum i 
koje se tekovno ne iskorišćuju, imade šuma na kršu 
koje su zaštićene,    a to bi se imalo osloboditi svih 
javnih dažbina. Sto se tiče tih javnih dažbina trebalo bi 
urediti da se dosadanja dugovanja državi, banovina- 
ma, općinama, otplaćuju obročno prema finansijskoj 
mogućnosti pojedine  imovne  općine, a još bi "bolje 
bilo da se sasvim otpise. Konačno svaka imovna opći- 
na trebala bi posebnim statutom propisati sve svoje 

unutrašnje odnose članova prema zajednici i članova 
međusobno u pogledu pravnom i gospodarskom, du- 
žnosti i prava zastupstva odbora organizacije upra- 
ve, čuvanje raspoložbe sa prihodima it.d. Stvoriti bi 
se morala zakonska mogućnost za kooperaciju, a ka- 
snije za unifikaciju svih seljačkih narodnih šumskih 
ustanova u jednom kraju, ma kojega pravnoga na- 
slova ili vrste vlasništva, kako bi se konačno valjano 
uredio i stabilizovao odnos najvećega staleža u na 
šoj državi prema vlastitim i državnim šumama, tako 
da se naš seljak može lakše i obilnije koristiti ogro- 
mnim šumama i pašnjacima, s kojima naša država obi- 
luje, a koje su — kako smo konstatovali — u veli- 
kom svom dijelu vlasništvo upravo spomenutih imov- 
nih općina. 

Gospodo narodni poslanici, kad bi to sve bilo u- 
činjeno ako se u tom smislu postupi, možda će se u 
zadnji čas spasti našem narodu ovaj ogromni imetak 
koji je danas prezadužen, te prijeti svakoga momen- 
ta tla propadne i da se raziđe. Mislim, da će uspjeli 
tešku situaciju u kojoj se danas nalaze naše imovne 
općine, spasti ako bude dobre volje i uvidavnosli. 

Ali imademo još jedan faktor u našoj nacioc/i- 
noj ekonomiji specielno u onom dijelu koji se o- 
svrće na šume, a to su institucije koje postoje u Sav- 
skoj banovini, a reprezentiraju veliki narodni imetak, 
te ih mi na/.ivljemo u smislu postojećh zakona od go- 
dine 1894. »Zemljišne zajednice«. Imetak zemljišnih 
zajednica sastoji se takode najvećim dijelom iz šuma 
i pašnjaka. Površina zemljišta koju zapremaju zem- 
ljišne zajednice iznaša 257.552 hektara, s kojega se 
područja sječe godišnje šume odnosno drveta nešto 
preko 300.000 kubika. Gotovo sva ova količina drve- 
la služi za namirenje potrebe na ogrevnoin drvu o- 
vlašćenika zemljišnih  zajednica. 

Zemljišne zajednice imaclu svoje autonomije, tek 
državne vlasti vrše nad njihovim gospodarenjem nad- 
zor putem sreskog šumarskog referenta. Samo ukrat- 
ko želim da spomenem, a naročito može to interesi- 
rati onu gospodu koja u svom kraju takovih zemljiš 
nih zajednica nemaju, da su te zemljišne zajednice 
nastale najvećim delom ukidanjem feudalnog sistema 
i razrešenjem kmetovskih odnošaja između feudalno 
gospode i kmetova, naročito nakon godine 1848- 

U vlastelinskim šumama imali su nekada kmeto- 
vi pravo besplatnog dobivanja drveta za gorivo i pra 
vo napasavanja blaga. U ime toga prava dobili su na 
temelju posebnih segregacionalnih zakona i propisa 
stanoviti dio površine vlastelinskog zemljišta, a tini 
su pojedine skupine kmetova u jednoj urbanskoj op- 
ćini kreirale sadašnje zemljišne zajednice. Svojedo- 
bno su lepo napredovale, ali sada su zanemarene, s 
njima se od strane vlasti maćehinski postupa i one o- 
čigledno propadaju. 

Unutar takovih zemljišnih zajednica vladaju i 
pravni posedovni odnosi koji su nesnosni pa na te- 
melju toga dolazi do raznih svađa i razmirica medu 
ovlaštenicima, što rezultira uništavanjem vlastitog 
zajedničkog dobra. Pogotovo današnje teško vreme 
gde seljak treba novaca, a drvo, barem ogrevno, ima 
ipak neku cijenu, haraju se šume i pretvaraju u ši- 
kare, zemljišta se pak uzurpiraju sa svih strana. 

Za uređenje tih zemljišnih zajednica nadležna su 
danas komasaciona poverenstva. Takovih imade samo 
tri za cijelo područje Savske banovine, dok ih je pri- 
je bilo u županijama mnogo više. Ta komasaciona 
poverenstva prenatrpana su radom i ne dospijevaju 
posvršavti poslove, jer ih je malo sa premalim bro- 
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jem   personala. Opaža se da su se počela više baviti 
individualnom diobom zemljišnih zajednica, nego li 
uređenjem istih. Osim te poteškoće preveliki porezi 
upropašćuju zemljišne zajednice i preče njihov raz- 
viti'.k. Katkad;.' se desi tla neke plaćaju nekoliko puta 
^счл godišnji porez nego li iznaša vrednost njihovog 
godišnjeg prihoda, a to je kako se misli radi tona, 
što za bazu oporezovanja ne služi godišnji prihod 
drveti, nego površina zemljišta bez obzira, da li ta 
sva površina zemljišta daje prihod drvela ili je obra 
sla mladom šumom koja ne nosi nikakve koristi. F3u- 
dući se uzimlje cijela površina šuma jedne zemljišne 
zajednice kao jedan porezni objekt, na njega se pri- 
mjenjuje progresivni dopunski porez kao na velepo- 
sad, dok u stvari zemljišna zajednica nije nikakav 
veleposed, nego skup malih individualnih šumski!! 
vlasništva pojedinih ovlaštenika koji su seljaci, a ko- 
ji imadu svaki svoj odgovarajući deo u zajednici. Za- 
to bi trebalo ukinuti ovakav način oporezovanj'a, jer 
osim svega ove zajednice imadu javnopravni karak- 
ter i služe općim narodnim potrebama 

Meni je vrlo žao, što se g. Ministar šuma i rud- 
nika nije u svom ekspozeu izvoleo dotaći ovoga vrlu 
važnoga pitanja po budućnost našeg šumskog gospo- 
darstva. Slobodan sam napomenuti da je Ministar 
stvo možda u neprilici sa riješavanjem pitanja opstan 
ka tih zemjišnih zajednica u današnje vrijeme, jer veli- 
ki dio našiii seljaka traži individualnu diobu. Ja mislim 
da bi im se to moglo dopustiti, ako je zemljište gde 
su danas šume zemljišnih zajednica, podesnije za dru- 
gu kulturu, ako to narod traži, ali to sve na zemlji- 
štu koje nije apsolutno šumsko tlo. Slobodan sam, 
međutim, upozoriti da se ovo pitanje i ovaj problem 
mora danas riješiti ubrzanim tempom, jer će ga inače 
riješiti sami ovlaštenici u svakoj pojedinoj zajednici 
međusobno. 

Gospodo narodni poslanici, neću izrabljivati vaše 
strpljenje, ali vas ipak molim za slobodu da mi dopu- 
stite da govorim nekoliko liječi o još jednoj vrlo 
važnoj grani naše narodne privrede, koja se doduše 
kao takova ne smatra općenitom, ali de facto jeste 
a to je  »lovstvo«. 

Lov nije samo spori i luksuz, nije samo obično 
veselje i razonoda. U najkulturnijim i najnaprednijim 
zemljama smatra se lov kao znatna grana narod 
ne privrede, te je podvrgnut striktnom proučavanju. 
Želim samo ukratko spomenuti da od lova imade ko- 
risti i država i banovine i općine. To je znatan pri- 
hod na raznim taksama i za lov i za lovno oružje i za 
lovne pse, a osim toga vanredno privlačiv objekat za 
turizam. Od lova imade koristi država osim. direktnih, 
i indirektnih. Zarađuju zanatlije, zarađuje industrija 
koja producira razne lovne potrepštine, zarađuju tr- 
govci. Imade koristi od mesa, od krzna, a mnogo se 
ubijene divljači izvozi u inostranstvo pa time pritiče 
u našu zemlju zdrava valuta jakih država. Da je na- 
rodno'-gospodarstvena važnost lova znatna, dokazuju 
dosadašnji rezultati, pa da ukratko podvučem eko- 
nomsku korist lova, napominjem da se u našoj zemlji 
ubije godišnje daleko preko pola miliona komada 
dlakaste divljači, pernate oko 350 hiljada komada, 
zveradi oko 85 hiljada, a svega sa štetnim pticama i 
Životinjama  oko   1,250.000  komada. 

Meso od korisne divljači reprezentuje po po- 
prečnoj cijeni iznos od po prilici 32 miliona dinara 
godišnje. Od toga se izvozi u vrednosti od po prilici 
6 miliona dinara godišnje, dok se ostalo potroši u 
zemlji.  Kože ovoga broja divljači iznose vrednost od 

po prilici 8 miliona dinara godišnje. Poprečno sa 
svim uopće prihod od lova ceni se godišnje na 60 mi- 
liona dinara. Na žalost ne mogu ja to ovdje analizi- 
rati, ali bi bilo vrlo interesantno čuti, kako se do te 
cifre došlo i to nikakovim uveličavanjem nego sve 
prema današnjim poprečnim cijenama na tržištu. 

Kod nas se vrši lov prema principima dvaju si- 
stema, i to takozvani regalnim i zakupnim (dominah 
nim) sistemom. Naš novi lovni zakon koji će stupiti na 
snagu kada to banov ine odluče, svaka za svoje područ- 
je, kako je to izvolio gospodin Ministar u svom ekspo- 
zeu istaći, taj novi lovni zakon osnovan je na moder- 
nim lovnim principima i mnogo bolje odgovara da- 
našnjim prilikama nego li stari zakoni. Stoji na prin- 
cipu zakupnog sistema,, ali ima mnogo ograda i pre- 
lažnih naredaba za ona područja, na kojima je do 
-ada vladao regalni sistem. Novim lovnim zakonom 
unificirano je naše lovno zakonodavstvo. Uvjeren sam 
da će se lovstvo koje bude u buduće po novom zako- 
nu upravljano na teritoriji cijele naše zemlje znatno 
dići. Danas imademo uzornih lovišta tek na području 
Dravske, Savske i Dunavske banovine i uopće tamo 
gde je vladao zakupni sistem. Dopuštani da je pre- 
laz težak i da imade vrlo mnogo prigovora ovomu si- 
stemu od strane onih koji su pristaše regalnog, 
ali sam uvjeren da će praksa dokazati na čitavom 
podrčju naše zemlje da se lov može uspješno vršili 
samo ako se vrši na temelju zakupnoga sistema. 

Kod nas lovstvo još nije dignuto na onaj stepen 
kao u mnogim drugim u tom pogledu naprednijim 
zemljama, ali se lovom bave i seljaci i građani i sva- 
ko ko je za to roden te imade srestava, prilike i mo- 
gućnosti. Niko danas više ne smatra lovom ono što 
se smatralo u prijašnjim vekovima i onim šta je lov 
za čovjeka bio od njegova postanka. U pojam lova 
spada danas i sav onaj posao koji mora lovac izvr- 
šili lokom godine da se osigura divljač za streljanje, 
a to je naročito uzgoj i njega divljači, hrana, zaštita 
od studeni i uopće sve što je potrebno da se uradi za 
porast broja divljači i njegovu sigurnost u lovištu. 
Samo streljanje je tek lep konac i rezultat truda i 
brige čitave godine. 

Sto se tiče štete o kojoj se uvek mnogo govori 
i koja se precenjuje, moram reći sn veseljem da je 
novi lovni zakon u tom pogledu učinio velike konce- 
sije vlasnicima i posednicima zemlje, te se po novom 
lovnom zakonu svaka šteta potpuno i brzo naknadu- 
je, što Će biti osobito korisno za vlasnike njiva, liva- 
da, oranica, voćnjaka it.d. 

Predaleko bi' me dovelo da 0 lom potanje govo- 
rim, ali mi je čast umoliti gospodipa Ministra kao re- 
sornog da shvati lov kao vrlo ozbiljnu iako mladu 
granu naše narodne privrede, te da u tom smislu 
dade prilike našemu lovstvu što jačeg i boljeg raz- 
vitka za korist cjelokupne nacionalne ekonomije. 
Glasam za budžet Ministarstva šuma i rudnika. (Odo 
bravanje i pljeskanje). 

Потпретседиик до. Коста noiioimli: Реч нма 
народни посланик г. Фи um Цемовић. 

ФИЛИп Цем.овнЈ|: Господо народаи иослани- 
ци! Уаимајући учешћа у дискусији приликом пре- 
ipeca Министарстаа шума n рудника за буџег 1932 
—33, ja сам опширно изнео стаље n прилике у сре- 
зовима ослобођеним 1912 подине, a нарочито у 
Срезовима беранском и бијепољском, с погледом 
na политику Мштстарстиа шума, која je спрово- 
ђеиа v mM крајевима. 
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Како ми иреме 'одређено за говор у спецпјал- 
ној дебатн no овом буџегу ne дозвољава да o TO- 
Me опширније и овога пута говорим, ja ћу кратко 
pelui, да ј|е прбма гоме народу учињен један грех, 
што je sa своје аашњаке, ливаде a шуме плаћао 
поред вбликих такса, још велике казне, и нрло че- 
ii,) осуђиван na казлу затвором, што je пскориш- 
ћавао своја стечеиа права — право својинс, Koje 
су имали и несметано ужнвали чак и иод туђин- 
ским владавином,  lo њнхово осведочен'0   право, 
оспорено им je законом o шумама од 1922 године 
који je ЛИЧНу имовнпу иијединаца, села н оишти- 
на прогласио за сшзрну, тако да се држава ипак 
користи иа штету самих сопственика, наплаћујући 
i.;i, њих разне таксе како за нспашу л сеио тако и 
за. огрев. Одвајаи.ем народа нз крајева ослрбође- 
них 1912 године од народа у Црној Гори у шу.м- 
сикм питањима било je и нелраведно и за сваку 
огуду, јер за io није било ни закишске ни мора.тпе 
иодлоге. За читаво време од ослобо1)еша до да 
иас, .народ je живео у тешким приликама и ви he- 
i", господо иосланнци, разумети ILIIKOBO тешкз н 
iHeciiocno стање, када се зиа да нема скоро ни јед- 
ког грађ^чиа који иије кажњен uo закону o шу- 
.\.a.\ia. 

Раније су одређмвали судови за orpaiHuneibe 
државних шума спецнјалио за извеше иомплексе, 
које су поједиии били куиили, a ono што je бил ) 
жнвотно питање оног народа, јер живи од еточар- 
ства, 'остало je нерешшо. 

Трошене су прилишне суме за судове, али о- 
uli нису били у craihv да i;a кратко време та uina- 
ii>a peuie. Често пута еастав суда ono je за сваку 
осуду, јер су у те судове улазили људи којп no 
својнм и школским n моралпим квалт^икацпјама 
нису били досгојпп те иисоке дужиосги. Ja hy, 
господо, да скрепем вашу пажњу na један једин- 
ствени случај, који je грађане из општине полич- 
ке, будимске, рожајске и бишевске, лишио п>их|ј- 
вог права и следстиепо шихове егзистенције. 

У 1928 год. у срезу берашском радно je суд за 
ограничење државних шума, који je повукао гра- 
пичпу липију тако неоправдано, да се ona налазл 
поред самих кућкшх прагзва грађана поменутих 
onnnnna, парочпто села Богаја n Врбице. Њиве, 
ливаде n катуни остали еу у грани^шој лншији. По 
закону o гршичењу државвих шума, поједипцп 
су требали да у оставл.еиоме року пЈдшесу при- 
јаве, a m onu TO нису могли учиииги, |ер су у TO 
време били у потери противу одметника, који су 
бпли толико дрскп II смели, да су долазили чак 
до Копаоника. Пре непо je потера завршеша ус- 
nenieniiio, захваљујјући памоћи тога парода, који 
je као и увек и тада пред очима имао само дуж- 
ност премл Отаџбипп — рок за предају npnj'aiv 
пстекао je. lio закоиу се тај рок »ie може mi n:; 
каквих разлога продужаватп n тако се дошло до 
тога, да су лпшени једпог праведппг законоског 
и моралног права они, који су пропустили рок 
само збот тога што су na другој странп водпли 
борбу са одметипчким баидама, које су угрожа- 
вале личну и имошу безбедпост лашег грађфтсгва. 
Да би се та шеправда могла поправнтн, потребна 
je изме-па закона, где he се л>удима допустптп да 
у но&ом року подпесу прнјаве. 

Господо посланици, ови л.уди су се обраћали 
кише пута свакој државпој властп и Мииистарству 
шумл  и  рудннка, тражећи  псправку n  Morvhnocr, 

да п.м će пропуштеип рок обиоии, али им. та ие- 
правда ииje могла бити исправљена, јер зато Huje 
билр фирмалпе законске моућноспи. И када би n. 
људи пропустили рок за подношење прнјава сво- 
јом кривицрм и када би постојале и извршне суд- 
ске пресуде, овим грађаиима требало би омогу- 
h;mi опстанак као сточарсмом крају, јер им je овом 
повучвном граничном линијом одузето све oiu 
mro пм je било неопходно потребно за живот. 

Радн тога рбратили смо се господипу MHIHII- 
срту шума n рудпика да путем финансиоког закона 
одобри пакатдно подпчлпење прнјава и тиме до- 
зволи суђење између поједплаца и државе, и овде 
NtopaM a и дужност ми je ucialiii, да смо код rocuo- 
дина Минисгра шума и рудаика нашили na пуно 
разумевање, које смо од њега n очекивали. Ва':, 
росподо   иослапиц!!,   молнм, да прихватите   ову 
испранку, јер то захтева и иравда n морал, пошто 
грађаиство поменугих општпиа no својој ирошли- 
сти која je испуњеиа   легендарним   борбама   »за 
крст часни и слободу златну", ne треба да буде 
кажњено одузимаи.ем његове имовине, зато што 
еу и no нацпошалпом осећају n no rpaljancKoj дуж- 
IHOCTH бнли оиамо где je требало давати животе 
за заштиту грађана и чувању државног угледа. За 
њпхово држаље прпликом гоњења одметппка   они 
су требали да буду награђвни, јер су   ту паграду 
и заслужили, na и ову псправку, односно допуште- 
ље да иогу шаиово предати прпјаве, они зас.тужују 
»i на то имају право, јер благодареКп IBIIKOBOJ ак- 
цпјп  и  пациопалпој  свести,  ослобођопи  с.мо   ка- 
чачких упада и разбојнгаитва који су до тада били 
врло чести, где су мпоги иашп грађани пзгубили 
/Кивоте. 

Ha крају морам наглаоити, да je Мишистарство 
шума и рудппка у току прошле буџетске годино 
путем ипфирматнвпих комнсија n судова постигло 
позптивпе резулатате и решило многа питања за 
pctariiBno кратко време са врло малнм издатцима. 
Да je paiHiije од ослобођења до дапас Мшшстар- 
стбо ишло тим пугем, сва ова пнтања била бн ре- 
ineiia |ош upe десет годпиа n држава би била по- 
штеђена великих издатака, које je сносила одре- 
i;\'jyli]i судове за специјалие шумске комплексе, где 
су била заинтереоована поједина индустријска 
предузећа. 

C обзнрсм на то што смо код г. Мншпсгра шу- 
ма n рудипка наишли на разумева1ђе и с обзиром 
iino je господип Мипнстар шума и рудника увек 
готов да у pemanaibv оваквпх стварп више води 
рачуна o праведним захтевима и ооцијалној прав- 
ди ineno ли o формалпим запрекама, n пмајућм 
пуно повереп>е у г. Мпипстра, изјављујем, да hy 
гласати за буџет Мишистарства шума n рудиика. 
(Одобравање и пљескаше). 

Потпрстседнпк др. Коста nonoBiili: Реч нма 
реч г. Ристо Ђокић. (Гласови: Нијс ту) Реч има г. 
Стапко Тркул>а. (Huje овде), Реч има пародни по- 
слапик г. Мплап rpvoanonnli. 

Мплац Грубановић: Господо народни послапи- 
nn, пред наиа je na претресу предлог буџета Мп- 
нистарства шума n рудника, Министарства под 
чпјом се управом налази nanie највеће богаство 
шуме и руде. 

Kao  народни  посланици  позвапн  смо  да  no 
• савестп n познавању прплпка овог огромпог  na- 

mer газдипства дадемо свој суд. Међутим, прп то- 
ме треба да смо ру|<ово1)епи свим обзирима према 
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оном, што нам je иајсветије: према држави и ње- 
зиним примарним националним интересима. Кад 
пођемо са тог гледншта "на ову говорипцу, онда 
видимо тежнну у одмеравашу речи којима треба 
да критикујемо, како владину политику у коју 
имамо пуно поверење, тако и политику овог Мн- 
нистарства o чијем се буџету дапас претреса. 

Дозволите мн, господо, да се у најкраћем 
изводу, прије него пређем на сноје примедбе no 
буџету овог МинистарстВа, осврнем на време у ко- 
ме се налазимо од 8 иовембра 1931 године na до 
данас. Привредна крнза која се je одетила баш те 
године. када су вршени избори за овај Парламе- 
нат, била je јасан знак за сваког опог, који се je 
посветио овом часном, али и тешком народном 
послу, да he заједно са Владрм, која се налази 
на челу овог режима, имати да издржи сву тежи- 
ну те несносне болести. Kao некад шпањолска гроз- 
иица (грип) која je по ослобођењу навалила на 
пашу лепу земљу, тако пасподо, и ова општа при- 
кредна депресија ннје нас могла мимоићи. Ми, го- 
сподо, издржавамо ту епндемију ве1. 4 године, и 
као што je у скорој прошлостн српска војска, 
имајући поуздања у себе и своје во1)е издржала, 
борила се, па коиачно славно победила ондашњу 
напаст инвазије аустро-мађарских хорда и немач- 
ких солдата, тако iie исто у скорој будућноспи nam 
свесни народ. во1)еп својпм умиим Краљем и na- 
метиим вођама политичким, издржати напоре овог 
иовог, невидљпвог н гежег непријатеља који се зо- 
ве привредна криза, тући га и победити, na ко- 
иачно показати културиом западу и na raj на- 
чин, да смо јунаци, ne само na бојпом 11ол>у, него 
и на пол>у свију недаИа, ма чије биле и ма од кога 
на нас иападале. 

Гооподо, данашЈва Влада и ми као ње«и иома- 
гачи свесни смо да никада, од ослобођења na: до 
даиас, mije било теже миннстроватп и omu посла- 
ник, j ep прилике и време у којима се налазимо 
ne само да су тешке no економском положају, него 
су тешке и no политичким догађајима који се зби- 
вају око нас, na и у најкултуријим и најпарла 
меитарпијпм земљама. Али баш та околпост и ти 
дога},ајп дају ми повода да кажем јасно н гласпо 
да je наша Влада Bodena муд1Н)м политиком пра- 
вовремено уочила шта joj треба радити у интересу 
паше нацпопалпе државе. Ту своју умешност, raj 
свој рад Влада je, господо. најбоље показала стиа- 
рањем Мале аптапте n створеним Балканским пак- 
том. Само за raj и такав рад осим свег осгалог 
што je учињено у иптересу народа и државе, ПО- 
зваии смо да дамо пупо признањс данашњој, као 
и ранијим владама, од сазпва Скупштине na све 
до данас. 

После ове моје краће напомене и констата- 
ције тешког нашег положаја, дозволите ми, ro- 
сподо народни посланици, да се осврнем на извор 
иашег  богаства, паше шуме. 

Босиа и Херцеговина су познате no томе свом 
богатству у целом свету, јер од укуиие површине 
земл>ишта које сачињава та наша ужа огаџбина, 
чвије трећине су покривене шумом. 

" Господо, ii3 буџета Министарства шума и руд- 
ника, одсек шуме, „прпходи" партија 10 под ди- 
рекција шума Бања Лука, види се Један призсод 
од преко 25 мнлнона дипара, што значи да Врба- 
ска бановнна даје око експлоатације шума najjane 
приход« овом Министарству. Па кад je то тако, 

1:осподо, питамо се, да ЛИ то Мшшстарство пока- 
зује према томе честнтом и сиромашпом, али иа- 
ционалном крају ону аажњу, коју тај крај no све- 
му заслужује. Ja смело тврдим, у колцко се je та 
пажња и поклањала Врбаској бановини, била je. 
да ne кажем никаква, алп врло мала. Вама je, ro- 
сподо, познато да у namoj бановини постоји једно 
од највећих предузећа у Европи такозвани Шнпад 
Л. Д. Дрвар-Добрл.ип који упослава скоро стално 
о;<о 6—8.000 радаика, Само предузеће чини no 
своме обиму једпу малу државу, a no вредности 
инсталација железница и осталог, чиџи једну 
огромну суму нашег добра. Господо, no ослобо1)е- 
њу, кад je Шипад iipeinao у власништво name др- 
жаве, појавили су се разни апетити на то предЈ'- 
;!eliL', јер су проценили огромну п>егову вредпост, 
na су свим силама пастојали да се то предузеће 
отуђи. И заиста у иктобру 1920 подипе био je озбп- 
л,аи покушај са бечком фирмом Оскар фон Kep- 
иер да joj се предузеће прода у бесцеше. Алн бла- 
годарећи заузимању привредног света Босанске 
Kpajnne, дакле садање Врбаске бановине, и бла- 
годарећи томе што je управа Шипада као акцио- 
нрско друштво била самостална и носила закопску 
одговбрност! ова je продаја осујеКена, a предузе- 
lie je остало и дал>е да живи и радм као чисто др- 
жавно акционарско друштво. 

Други иалет na предузеће Шппад уследио je 
неколико 'година касннје, и neli су одрЖате три 
лицнтацнје за пздаван.е под закуп, na, господо, п 
тада се појављивао као пајозбиллшји рефлектаит 
raj исти Оскар фон Кернер, само под разним прн- 
кривеним (|)iip.\iaMa. 

Ова акција, благодарећи заузимању патриот- 
скпх елемената и отпору управног одбора, осујећсна 
je и овај пут, те je предузеће и дал.е остало држав- 
iia својина и радило као акционарско друштво. Тре- 
iiii нал^т за издавање под закуп био je године 1927, 
na je ii тај покушај, хвала Богу, ono осујећен од 
истих фактора. 

Прошле године у октобру месецу чуло се да 
je предузеће Шипад требало да обустави свој рад, 
ii то je пезгодно одјекнуло целом Врбасмсни бано- 
випом, јер се мнслило да се тиме хоће да прика^ке, 
како предузеће mije рентабилно na he најпре обу- 
ставити рад. a онда he се можда и продати, јер 
се то предузеће^ из извесппх кругова као јака и 
пајјача монкуренција у дрвеној индустрији, ne 
може na други начин паралисата, Благодарећи 
Крал.евској влади која je на To благовремено упо- 
зорена, остао je n овај покушај бе успеха, na нам 
предузеће за сада ради. 

Господо, предузеће Шипад за време Светскога 
рата било je отсечепо од целога света, a удан.енд 
je од подручја ратних операција тако да je дола- 
зило врло мало у обзир, и то скоро само за војие 
лиферације, Живећи под таквим приликама и окол- 
иостима до ослобођења, iberoBa je главна радн<а 
била одржаваље промета на његовим железница- 
ма, a mro je опег претежпо служило за ПОТребе 
војске n исхрану народа оних крајева. Иза осло- 
бођења n еве до 1921 годппе, када су Талијаии 
иопразнили другу далматинску зону, Шнпад je и 
даље бпо у застоју и mije имао услова за обнову 
рада mi својој стругари у Дрвару, a na onoj у 
Добрљину чак до 1924, кад je nama држава дошлл 
у посед Сушака, и Шипад могао своју робу изво- 
зитн. Према ОВОМе, ОД 1914 na све до 1924 годипе 



788 STENOORAFŠKE BELl-sKi-. 

Шииад je живео под изнимним режимом. Међутим< 
служећн својом железницом кроз цео par војним 
сврхама, упропашћен му je поред свнх осталих 
иостројења, чак и сав возпи парк. Предузеће je 
Mop;uio тада приступити постављању великих ра- 
дионица за поправку локомотива и вагопа, па je 
уређена чак и ливница. Исто тако су и сва остала 
фабричка уређења као и радничке насеобине мо- 
рали бити обновљени. Тако je ето предузеће истом 
у 1915 год. бнло ошособљено да ради у пуном ка- 
пацитету, a што he рећи да ono прве поратне 
конјуктурне годиие mije могло искористпти када 
су друга слична предузећа у томе времену имала 
баснословие зараде. Овај период застоја у Шппа- 
ду можда je поред интересиране конкуренције да- 
вао повода неоправданом лошем мишл.ењу o ра- 
ду овог предузе1и1. 

Морам да напоменем да Шнпад ннје имао та- 
да обртног каинтала, осим прнвремсне позајмнце 
од 5 до 10 милиона динара, што му je држава да- 
вала нз буџетских средстава. Па ипак je Шипад 
успео да реновира своја постројења, a нека и про- 
ширн; да прошири своје пословање na шумску ек- 
сплоатацнју у Цриој Гори; да купи једну модерну 
парну стругару na Дрини, и да тако почне ширити 
свој утицај н на истоку Босне. 

Господо посланпцп, од назад 4 године, Шнпа- 
ду je прописапа тако висока шумска такса, коли- 
ку ne плаћа ни једио друго слично предузеће у 
земљи. И ne само то, Шипаду се као за инат до- 
значују за сечу и најстарнја и само најстарија 
стабла, која ме^утнм дају само квалитет лошијих 
сортимената rpalje, за које се у продајн може по- 
СТИћи само мала цена. Осим тога. Шипаду се даје 
иајипжи нитензитет сече, mro опет зиачн, да ово 
предузеће мора радити на невероваггно великим 
површинама; a то опет значи поскуплтваше љего- 
ве тумске маттулације. Услед тога добава .снро- 
вине на стругаре скупа je, a када je скупа смро- 
вииа, скуп je п продукат. Познато нам je да су 
до сада тржне цене услед депреснје биле ннске. 
Господо, овом предузеИу Министарство тума и 
рудника у чнјем се саставу налазп, то нсто Минн- 
старство као и дирекције шума у Бања Луци, чиие 
из дапа у дан разпе сметње, и na тај начнн оме- 
тају onaj благотворпн рад који се морао и могао 
nocTiihii. 

Ca кационалне и социјалне стране Шипад je 
у подручју овог овога рада учинно сто пута више. 
него све остале нпдустрије Босне скупа. Његовом 
благотворном утицају имају се приписати, да je 
олакшано поднзање многих ткола, домова и r. д., 
подигнутих иза ослобођења у Босанској Крајнни. 

Многа je сиротиња радом у Шипаду проис- 
вала, јер je нашла зараде и онда, када на Другој 
страни то mije било могуће. 

Господо посланпци, Шипад je данас познат у 
целом свету. као државно акционарско предузеће, 
u ne само да on ужива великн углед, благодарсћи 
смишл>еном раду и исправном поступанл' са сво- 
јим купцнма, него on води даиас главну реч код 
свнх главнијих потрошача дрвета на светским пи- 
јацама. Нема, господо, готово стручног листа у 
Италнјп, Енглеској, Јужној Америци, Северној 
Афрпцн, који ne би ca респектом писао o овоме 
нашем лепом, великом и толико угледном преду- 
3eiiy. Чују се прнговори да je Шипад у задње три 
годиме радпо са дефицитом. Нису, госпидо, ови 

прнговори оправдани, јер je предузеће као и сва 
привреда у то време прошло кроз иајтежу кризу 
од које пати цео свет na и Шипад. Али ипак има 
осим оних што сам папред навео и другнх разлога 
зашто je Шииад имао губитака. Tu разлози могу 
се наћи jom и у томе, што Шипад издаје, че знам 
no чијем налогу. велике суме за репрезентадије 
за некаквс награде чиновницима Министарства 
шума и рудника, за постављање замемпка генерал- 
ног директора, и т. д. o чему нећу сада да гипорим 
него то остављам господину Министру н Надзор- 
ном одбору тог предузећа да ировери. Сви onu 
губитци покривени су нз резерви самог предузећа 
зарађених у времену боље конјуктуре. 

Предузеће Шппад могло бн све ово учиннти 
јер je као акционарско друштво вођено на чисто 
акционарској основи, ono je дакле било врло ела- 
стично и особито способпо за вршење разних тп- 
говачкнх трансакција и кредптннх операција na 
се je као такво у свакој прилнци знало и могло 
испомоћи. 

Још би се могло на дуго и na широко ређати 
лепе и корисне стране Шипадова предузе1)а, што 
зпачп да je Шипад од својих управа добро во^ец 
AKO je била можда у међувремену која управа Ши- 
падова, којој би се ово илн оно могло замерити 
ипак сумарно узето лоши утицаји нису имали 
каквог неповољног дејства, што и самн резултати 
рада ко нх зна и позна показују. 

Господо народни посланици, баш сада када се 
цене на свим пијацама поправљају, када преду-Јо- 
he треб да nol)e пуном снагом напред, долази пред- 
лог у Фннансијском закону да се Шипад ликвидира 
као акционарско друштво, и да се претвори у др'. 
жавио режијско пословање. Ja сматрам да на овај 
начии предузеће Шииад неће бити оно што je данас 
н да неће mi у ком случају показати онај успех којм' 
има сада п који iie имати у будуће. Ако je ово из- 
врши бојим се, господо, nehe протеКи дуго вре« 
мепа, Шппад he бити ликвидиран, a VnecoBa под 
ручја, распарцелнсана на више малих предузећа. 
Питање je, да ли he народ тада моћи иаћи зараде 
на натој Крајини онако како io данас иоред снич 
потешкоћа које се чине овом предузећу, тај сиро- 
машнн свет има. 

Сматрам, да je много боље и Kopiicimje no 
државне фискалне интересе, да Шипад остане др- 
жавно предузе!^ у досада11>ој формп акционар- 
ског друштва, a да би му рад био појефтињен, u 
режија умањена, треба му тумску таксу свести na 
иормалну меру; треба цемтралу Шипада мренети 
пз Сарајева у једпо место Врбаске баповине, ча 
који he се иачпн лакше руковати самим предузе- 
ћем, a друго, режијски трошкови свешће се на 
много мање цифре; све дознаке за сечу треба бла- 
говремено обављати и издавати да се ие дешава 
као баш сад. да се остане без дрвета na струга- 
гарама, и зараде за сиромашно радниттво. Треба 
преуреднти управу предузећа путем статута или 
уредбе на тај начин, да Министарски савет имену- 
је три лпца од којих Iie бити један претседник, 
један први потпретседник, један други потпрет- 
седник a геиералпп директор (без помоИника) као 
сад (предузећа са њима заједно сачињава изврш- 
mi одбор), коме треба иропнсати широки дело- 
круг. Само, за ретавање стручннх комерцијалних 
н техничких питања, прошнрује се овај извршии 
одбор у управпи одбор na тај иачни, да му се при- 



.\\XI REDOVNI SASTANAK - Kl MARTA lim. 789 

додај}' директори свих одељења предузеИа, јср Ке 
се на тај начин, решавати чисто стручно, a Шипад 
he имати знатних уштеда. У овој комбинацнји треба 
и надзорнн одбор од тројицс стручних лица н то, 
једног праштка, једног техничара и једног књиго- 
nofje стручи.ака које тако1)ер именује Мннистарскн 
савет. Сви горе именовши су одповорни no Законо 
акционарским друштвима Коиачио бн било потрсб- 
но оправдано и правично да предузеће Шипад пре- 
})е из надлежности Министарства шума и рудкика и 
власинштва државе у надлежност Банске управе v 
Baifaa Луци и сопственост Врбаскс влповпне. која 
he Mohii ca тог блиског терена водити падзор она- 
ко како je најбол.е. Завршавајући моје излагање 
no питању Шипада, ja молим господина Министра 
mv'Ma и рудника да поведе рачуна o овим напоме- 
нама у погледу овог народиог добра. 

Дозволнте ми, господо, да се мало позабавмм 
са једном немилом. али врло незгодпом појавом, a 
то je неповлашћ^на сеча шуме, no нашем сиромаш- 
ном свету. Последице те сече су глобе, апс и вели- 
ке процене шумске штете. Истниа je да су се шу- 
ме ових пар задњих година немилосрдно оекле, али 
у многоме било je крнвпцс и до шумских oprana 
на терену, који нису сиромашном свету благовре- 
меио дозначавали сервитутно право н тако га прс- 
ко зиме оставл.али без клипе дрвета, na једино na 
тај начин може да се донекле оправдава поступак 
сиротиње. Последица свих сеча шума je у нашим 
крајевима та да лугари подносе пријаиу срезу 
много пута и неоправдано, срез кажњава кривце 
без дозволе доказног поступка, било казпом за- 
твора било глобом, док шумски референт израчу- 
пава штету причињену неповлашћеном сечом, и 
такова uiTe'ra много пута пзпоси баснословне су- 
ме. У моме срезу пма примера где један сиррмах 
човек no проценн има да плати 10, 20, 50 na чак 
и 200.000 динара за причињену штету. Ме1)утпм, 
ти и такових сиромаха иметак, ne вредп мпого пу- 
та im 1000 дипара, na вас питам, како и на којп 
начии on се без штете за државу, a с друге страпс 
да се неупропашћују спромашпп сељаци, напла- 
тича шумска штета. Moje je мишљење, господо, 
да^и се у том погледу најбоље учинило, када би 
се за снс"прпчпњене шумскс штете, na место у 
HOBiiv одрађивало кулуком na пошумљавању голе- 
ти, или пак на државним, самоуправнпм и општин- 
ским путевпма. 

Bepyiyiin да he Краљевска влада, водећп pa- 
чуна о oBiiM папомепама поготово кад сам, нзпо- 
сећи их, без сумње, изразио мишље1ие и жел.е це- 
ле Врбаске бановппе, пзјављујем да hy гласатп за 
буџет   (Одобравање n пл.ескање). 

Потпротседчик др. Коста nonoBiili: Реч има 
Г napo um посланик г. Леша Видић. (Гласови: I Inje 
ту!). Реч има г. Душан Антонијевић (1 ласови: Huje 
TV')   Рем нма r. др. Бранко Бараћ. 

Др. Бранко Bapah: Господо народни послани- 
ци ja разумем нестрлљеше оних коЈи још нису ру 
чали, алиипак молпм само за мало пажње. НемоЈте 
се чудити што се je за овај ресор пријавило 44 ro- 
ворника, јер господо, и ако je због техппке рада 
отпало више од половипе — овде се ради o ре- 
сору Мтгистарсгва шума и рудпика, који je од 
велпкс.г зпачаја за најшире слојеве парода. I о- 
сподо, проблем држања шума, проблем експлоа- 
тадије шума, тосупитања која су везлпаи ко- 
ja су од значаја за целу пацију.   Сваки краЈ,   ro- 

сподо, има своја питања n своје певоЛ)е, na и MOJ 
крај тако псто, господо, n зато, пако ne желе11М зло- 
употребл.аватп взше стрплЈеп.е морам да говорим o 
једном пптап.у мога краја, o једпој његовој великој 
n тешкој невољи. 

Господо, било je пародппх послапика који су 
то питање набацили, a то je питање наших имо- 
винских општина. Већина вас, господо, упућена je 
у питање имовинских општина. Te сс имовинске 
општине данас налазе у потпуном расулу. 

Ви зпате, господо, имовинске општине биле су 
основане после развојачења Bojne крајине. Kpajinii- 
пици имали су права служити се државним шума- 
ма, нмалп су права служитн се горивним дрветом, 
mviiin.cM, грађевним иатеријалом итд. a након раз- 
војачења војне границе, држава им je то право не 
само сачувала, него им je предала шуме na управу. 
И те су шуме na томем и остале, one cv бпле тако 
управљане и воЈјепе. Наравна ствар, господо, да су 
овлаштенници преко својих изаслапика утицали на 
стручну управу и зато стручна страна господареша 
тих шума mije добро вођена. Њихова експлоата- 
ција значила je увек ипше рушење и уништавање, 
nero подизање. 

Алп, господо, била je join једна погрешка која 
n у пормалпнм временима шкодила, која je шуме 
девастпрала, a то je, господо, педостатак коптролс 
и падзора државе пад управом шума. Taj надзор 
државс je преко потребан. 

Ha име свака задруга која je постојала 1881 
године ona je нмала права да се служи са гореним 
дрветом, грађевним материјалом ит.д. Ме!)\тпм те 
cv се задруге делиле и свака грана имала je иста 
права која je нмала и матична задруга. Међутим 
шуме се ne шире и дошли cv овлашћенци који су 
почели да троше ne камату, onaj прираштај КОЈИ 
шума даје, nero cv почелп да троше главпицу, a 
то значи пропадање шуме. Господо, господарство 
Нетрпњске пмовпе onnninie, која je у MOM Kpajy 
падлежпа и које су стаповппцп мога среза овлаш- 
heiinmi, ona je на рубу пропастп, јер гне режијске 
трошкове, који су трошени око имовне општине 
имала je да покрива сама имовна општипа. Нека- 
ко се то чпппло све док je било коњуктуре, рок 
се шума продавала, али пазад две године v тој rt- 
мовппској општини пастало je потпупо расуло, 
јер нема новаца да се администрација може фи- 
папсиратн и две годнпе nn један чиновник није 
прпмио плате, нити стручно особл^е, ппти лутарско 
особље. Ви ћете разумети како изгледају no сво- 
ме моралу лугарп којп две године ne примају пла- 
ту. Ja вас уверавам да има лугара који иду у шу- 
му босп и голи, наравна ствар onu имају нчина да 
се помогну, али то опет пде na рачун шуме. Ако 
чржава ne nabe начина да се имовне onhune санп- 
рају све he те лепе шуме нестати, јер he нх noje- 
CTIV чиновници и правоужитници упропастити, jep 
пх нко ne надзирава и тамо где смо имали лепе 
шуме Mrt heMO нмати голе хридине. Штета која he 
од тога пастати, ми je зпамо: uniie промепа кли- 
ме, n тамо где смо имали плодпе њнве имаћемо 
пешчаре и слично. Ja молим господина Мпппстра 
да буде Л)убазан и да na то обрати пажњу, jep ка- 
жем, Петрињска имовна општина je na умору. 

Желео бих да спомепем исту ствар KOJV je 
споменуо n г. Маланчец, a то су name земл.пише 
заједнице. Земљишне заједнице су врло добра 
ствар ако се one експлоатишу рационално, али ne- 
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ма довољно падзора и плапа no коме бн се зем- 
љишне заједнице водиле. Ja вас уверавам да ако 
прођете крајевима, где су земљишне заједнице, 
ne треба пнко да вам каже, које су земљишне за- 
једнице, јер herc imliii хридине. голети, јер их 
иико не култивише. Господин Министар je рекао 
да MU немамо довољно земљишта да задовољимо 
cee агрармс интересенте, али je онда консеквенца 
да се земљишта која су општинска рационално ис- 
коришћавају. Земљишта наших земљишних зајед- 
ница, то cv земљишта од којих данас нико нема 
користи и треба њихрву управу реформисати. Илн 
би та земљициа која припадају земљишним зајед- 
ницама требало поделити; или оне треба да буду 
стављене под државни ндазор и да се плански 
експлоатишу и да од љих има користи и народ и 
појединци. 

Ja сам, господо народни посланици, био сло- 
бодан најкраће ово што сам сматрао за потребно 
да изнесем нз овога ресора a што сс тиче мога 
краја, и ja се надам да he г. Министар и Краљев- 
ска влада имати то у виду. Гласаћу за буџет. (Одо- 
бравање). 

Потпрстседипк др. Кост^ Поповић: Реч има 
народни посланик г. Јован Довезенски. 

Лован Довсзенски: Господо другоип, изиииитс 
ме што hy ca овнм мојим кратким говором мало да 
вас заморим. Ви спи знате, као и ми. иевол.е на- 
рода у погледу шумских потоеба. Ту je речено 
можда и онолико, колико ne би требало да се ка- 
же. Алн ми дозволите сам укратко да кажсм ima 
боли иарод мога краја. 

Господо иаролии посланици! До ослобођења 
п уједињења ми смо имали no разним крајевима 
iiauic државе, разпе законе, уредбе ti обичаје. Ta- 
ко папримеп код пас na Југу нчко није могао да 
има приватну шуму, iep je шума била царска и 
државна. Отуда и стоје назиги цапска тума, цар- 
ска земл>а ит.д. Али je код нас постојао обичај и 
било je обичајно право да сс те шуме гпотреб- 
љују н искбришћују рд стране народа. Например 
|едно село има забран и оно тај забран искришћу- 
ie. Ака се Ha тај забран ослоне и ако жели и дру- 
го село да га искоришћује, онда настаду спорови, 
v којима држава излази било једпом бнло другом 
селу у сусрет na тај мачни mro излази комисија, 
K'oja лаје за право овоме или ономе селу. Тако у 
селу Никуштању бмо je спор још од пре 50 годи- 
na ca једним другим селом око искоришћавања 
шуме и утрине и држава je овоме селу то право 
призиала. 

Али ту има u оиакам обичај. Извесна села и 
поједииии предају Министарству одпоспо држав- 
иим властима молбе и траже да сс те туме про- 
дад\- с тим да их та околна села откупе. Tora je 
било и тако cv поједина села и тапије добија i i. 
Птуда да no неки приватан може да има тапију 
од шуме. Такво je стање било до 1925 године. По 
закону од 1922 године изишла je пови пут коми- 
сија да ограничава шуме у ЈуЈкној Србији, Народ 
тога краја ntije био спремап и способап, пошто 
није раније упућеи да приликом ограничења брани 
своја уобпчајеиа права. A акр je ко из народа и 
пмао тапију, тај je мооао да плати често и до 2.000 
динара да му се т.-итја превеЈк1 и онда да спорпм 
код суда тражи своје право на шуму. Разуме м да 
такви људи који cv пмилп таппјс, micv опет има- 
ли napa да их преведу n тако су остадали без сво- 

јпх шума. Било je и таквих случајева да су гра- 
ђани села Никуштања имали тапије, те с\- их пре- 
вели, али да ппак до својих шума нису могли до- 
hn зато, што су тако задоцнили са својим прија- 
вама. 

Ja liv нам, господо пародпи послапнци, обра- 
тити пажњу   нарочито   na три села na падинама 
планине, чувене планине Козјака, У своје времс ц 
за све време иационалнога рада no Лужној Србнји 
парод тих села н na тој планини Козјаку дао je нај- 
liiime жртава зато, што je тај народ био na удару 
n што je чувао, скрпвао, хранио и бранио наше 
чете n четничке организације,   које су преко тн\ 
села и ове планине   своју   ослободилачку акцију 
преносили. Taj наррд учествовао je и у ратовима 
1877 године n пошто je закључеп   Берлииски    мцр 
и поставл>ена граница, Хафис паша их je тукао na 
челопечкој кули, na na Козјаку, и нашу организа- 
пију уништио. За време обмовљене четничке акци< 
je од године 1904. опет су ова села дала кајвнше 
жртава, јер пије било ни једпе куће да nuje за TV 
обновљену акцију   српске четничек организације 
дала no коју   жртву.   Када je 1905 године преко 
(мјих села n ове планине натпла   плејада    српскс 
омладине из Београда, Загреба, Беча и других ме- 
ста, правника, медицинара,   гехничара и (1)илозо- 
(ba и друге наше културне омладине, у броју од 
82 у једпој четничкој групи, сва cv их ова села 
дочекала, прикрила, нахранила, помогла у 6op6ii 
и после челопсчке    борбе  17 априла 1905 године 
omi су отуда отступили. Када cv те љихове шика- 
рс ограничене, онда je тим селима одузета cea v- 
трина и ona cv остала без пчега. 

Onn су се жалили суду, али пм je речено да 
cv задоцнили и тако je остало. Прошле године г 
Министар ондашњи обеИао je да he допети зако!! 
да те грешке исправи,- na mije псправпо. Садаш- 
њи г. Министар опете je обећао да he се допети 
закон. Ja верујем г. заступнику Мнпистра шума u 
рудника да he on да ради на томе, али да "ли ћо 
да vene ja не зпам. Ja сам прошле годипе са пот- 
ппспма Г18 послаппка предао један амапдман, пред. 
лог за амандман, од тога je изузето село Петрич.а 
После je и то остало тако. 

Ja молим г. Мшшстра и Крал>ерску владу    да 
имају у впду ову сиротињу која нема где стоку да 
iianojii, a када je пусти из трла, ona оде у држав- 
ну mvMV. Пре су употребл>авалн мапастирску шу- 
му, a сада им je n то онемогућено. Господо napod- 
im  посланици,    пруга    Bpan>e—Скопље,    држава 
пема утрине, тикаре и коконде, оснм onaj део што 
je одузет од помепутнх села. Ja сам хтео с тога да 
вам прочнтам и једпу песму из које се види какве 
су жртве допринели. Песма гласи: 

% „Допе, hepKO мила, Допе, 
Ulro тај тропа na namn чардацн, 
TIVTII, мамо мила, ћути, 
Ништа namn чардаци ne тропа, 
Само су дотлп млади комите, 
Млади комите, силпи самоволЈЦИ, 
Прапо с' дотлн, мамо, na namn чардаци, 
Ha иати чардацн, у нашп копаци. 
Најттред je, мамо, Дипко Нагорички, 
По Димка je, мамо, Вел>аи Стрмовски, 
По Вел>апа j', мамо, силпн Димишко, 
lio Димишка j', мамо, Ловаповскп Псша, 
lio Пешета j', мамо, Младеп Чакр-паша, 
По Младепа j', мамо, Никола Алгуњскп, 
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По Николу j', мамо, Вукадин Милкински, 
По Вукадина j', мамо, попо Спаса Псљински, 
По поп-Спасу j', мамо, Ђорђе Враготурски, 
Ho Ђорђета j', мамо, Крста Жегњански, 
По Крсту je, иамо. Toma Гегњански, 
По Тошета j', мамо, Апостол Жегњански, 
По Постола j', мамо, Младенко Беговски  

Kao што видите, овом песмом су оиспани свн 
јунаци за нреме четовања, ja сам им говорио o 
слободи и o јединству, прниели cv, као што рекох, 
вслике жртве. Ми смо им излазили у сусрет и ja 
сам као шеф штаба наређивао да сс тим селима 
помогне. Али данас снротии.а каже: лепу слободу 
донестс, како урадисте, да ne можемо нашу стоку 
ни у манастирску шуму да отерамо. Држава има 
од тога земљишта прихода свега 4.000 динара го- 
дишн>е, a плаћа шумара 24.000 годишње. 

Ja молим г. Мнннстра шума и рудника и Кра> 
л>евску владу да исправе ору грешку, (Заступник 
министра шума и рудника, Министар трговиие r. 
Јурај Деметровић: Ja hy ту ствар проучити). Гла- 
саћу за буџст. (Пљескање и одобравање). 

Потпретседник лр. Коста nonoBHh: Има реч г. 
Мил.ап Радоњић. (Гласови: Није ту!). Има реч г, 
Теодосије Лазаревић. (Гласови: Није ту). 

Код овога раЗДела нема   више   пријављених 
говорпика. 

Пошто je завршен претрес буџета XIV  разде- 
ла Министарство шума и рудника, то прелази- 
мо ма гласање. Гласаће сс седењем и устајањем. 

Поипо господин известилац није овде, молим 
народног посланика г. Тонића, да чита партију no 
партију овога раздсла. 

Заступник нзнсстпоца Тодор Тонић прочита 
лартију 1 буџета XIV раздела — Министарства шу- 
ма и рудника: државна привредна предузећа, рас- 
ходи  ii приходи. 

Потпрстссдиик др. Коста noiioenli: Прнма ли 
Народна скупштина прочитану партију 1?   (При- 
иа,    Не прима).    Господа, која су за прочитану 
партију I, нека изволе седети, a која cv против, 
нека изволе устати. (Већина седи). Већина седи, 
објавл>ујем да je прочнтама партија 1 усвојена. 
Изволите чути дал.е. . 
 За овим je Народна скупштина, гласајућ« 

седешем и устајањем o свакој гтзједаној парппи, • 
смислу чл. 102 Уогава и § 07 Закона o пословном 
реду у Народној скупштини, усвојила ueo буџет 
Министарства шума и рудника XIV раздела и то 
од партије 2 до партнје 48 закључно као и прихо- 
•u- од партије 1 до 21 закључно, и расходе од пар- 
тијс 49 до партије 00 закључно, према извештају 
Финансијског одбора. (Пљескање). 

Потпретседиик др. Коста nonoBnli: Тпмс ;:, 
господо, примљен предлог буџета Министарства 
шума  и рудиика. 

Господо народии посланици, прекидам седни- 
цу a продужићемо седницу у 4,15 часова no подне. 

Долази na ред буџет Министарства социјалне 
политикс и иародног здравл.а. 

Седница je прекипута v 14,30 часова. 

(После одмора). 
Наставак рада v 16,15 часова. 

Претседппк др. Коста Кумаиуди: Настављамо 
седницу. Пма реч Министар социјалне политике и 
иародпог здравл.а г. Ипаи Пуцељ. 

Ministar socijalne politike i narodnog zdravlja 
Ivan Pucelj: Gospodo narodni poslanici, predlog Ini- 
džeta rashoda Ministarstva socijalne politike i narod- 
nog zdravlja za 1934/35 godinu, pokazuje ukupnu 
sumu 201,114.496.— dinaro. On se u mnogome razli- 
kuje od prvobitnog predloga, pošto je pretrpeo znat- 
nu redukciju u smislu odluke Ministarskog saveta, 
Od ove ukupne sume pada: na opštu državnu admini- 
straciju -- upravu 148,029.149.— dinara, a na držav- 
ne ustanove, preduzeća 53,085.347.— dinara. Ovaj 
predlog budžeta u nporedenju s^ budžetom za 1933/34 
pokazuje smanjenje za 4,938.561.—- dinara; u upore- 
deiijn sa budžetom zai 1932/33 godinu pokazuju sma- 
njenje za 18,906.671.— dinara; u uporedenju sa bu- 
džetom za 1931/32 godinu poakzuje manjak /..i 
100,711.390.— dinara. Ovo jasno dokazuje, da je bu- 
džel područnog mi Ministarstva za ove poslednje tri 
godine prema predlogu budžeta koji imate pred so- 
bom, smanjen za više od jedne trećine, t. j. spao je 
od 307,825. 880.— dinara' na 201.114.490.-- dinara, 
a to je za okruglo 35','. 

Ispod ove predložene uktfpne sume, ne može se, 
gospodo narodni poslanici, ići još i dalje, a da ne 
bude na osetnu štetu našeg socijalnog staranja i na- 
rodnog zdravlja. 

Ukoliko su veće socijalne nevolje, izazvane raz- 
nim poznatim Vam činjenicama, utoliko i državna 
socijalna politika mora da raspolaže sa što većim ma- 
terijalnim sredstvima da bi mogla da preduzima naj- 
nužnije mere i da efikasno utiče na umanjenje i ubla- 
žavanje tili nevolja. 

Nalazim, gospodo narodni posanici, da nije po- 
trebno da Vas zadržavam i da Vam i ovom prilikom 
izlažem i ponavljam program rada područnog mi re- 
sora, koji je Vama svima dobro poznat od prošle i 
pretprošle godine, jer sam ца izložio u ovoj kući i u 
Senatu četiri puta, a koji se ne menja. Nastaviće se 
izvođenje toga programa sa upornom i ozbiljnom 
težnjom, da se u znaku slednje na svima stranama 
učini najefikasnija i najbrža pomoč onamo, цч1е je 
ona u istini najpotrebnija. Vodeći računa o prvenstve- 
nim potrebama našega naroda, ležiće se svim mera 
ma. rla se postigne još i što je moguće veća harmonija 
svih staleža. 

Jedno od vrlo važnih pitanja, na kojem se ipak 
moram zadržati, jelste izbijanje nezaposlenosti. U 
smislu našefr partijskog proerrama, nezaposlenost 
ćemo, u načelu, i na dalje suzbijati ne davaniera po- 
moći, milostinje, nego produktivnim radovima 00 
Uredbi o izvođeniu javnih radova, na kojima ć«mo 
zapošljavati neuposlene U izvršeniu topa, ada bi se 
omoeućilo preduzimanje naihitnHih radova u ovim 
još zimskim mesecjma, oo odluci Ministarsko-.- savel i 
zaključen le već zajam Kod Poštgnske štedionice u 
-/inosu od 30 miliona dinara na teret budućih prihod i 
Državnog fonda oredvide.noe Uredbom o izvođen iu 
javnih radova. ГИ-;-- ie suma oode.Iiena tako, da su 
Zrl-l-- ' i Primorska banovina dobile PO 4,500.000.— 
dinara, a o<'alc ОО 3.000.000.— diimra. — 

Sto ce tiče ishrane pasivnih i od elementarnih ne- 
pohoda oostradal'h kreiie.va. odnosno prevoza kuku- 
ruza, kraiem proSle eodinp izdatn |с uoutntca za 950 
vagona sr« pomistom od 75'.': fZetskoj i Primorskoj 
po 300. a ost-dim banoviirana no 50 upidnicaV dok le 
nntovinom orošloe meseca odobreno ioš uoutnica zi 
1ППП vagona со nr iv.'om 0(1 50%, Ako se utvrdi di 
le i oval broi upnfn;r:i nedovoljan, tražlću naknadno 
odobrenje  Ministarskog saveta za potrebne količine 
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Ovom prilikom smatram za potrebno da Vam 
istaknem još jedan napor Kraljevske vlade u ciljn, da 
odgovori ranije otvorenim državnim obavezama. Ne- 
davno mi je c. Ministar finansija stavio na raspolo- 
ženje, a i/, budžeta za 1933/34 godine za isplatu oba- 
veza i/, ranijih godina: za bolničke troškove dinara 
27,649.631.99 dinara; za prinadležnosU, razne troško- 
ve i nabavke 6,913.598.43 dinara i za invalidnine i in- 
validske potpore 20,302.560.92 dinara; što iznosi 
ukupno 54,865.791..'U dinara. Sumi- je kao što vidite, 
velika, 0 odlazi u narod u trenutku, kad mu je novac 
najpotrebniji. 

Ne želim Vas, gospodo narodni poslanici, dalje 
zadržavali, ali izjavljujem, da ću pažljivo sasluša i 
sve Vaše. kritike, primedbe i želje, te da ću po istima 
najenergičnije preduzeti odmah i najhitnije sve po- 
trebne korske, da se dođe do željenih po/.itivnih re- 
zultata i do materijalne istine, na dobro našeg naroda 
i ustanova u poverenom mi resoru. Po izraženim pri- 
medbama i željama u Finansijskom odboru, već sam 
preduzeo nužne mere. 

Obzirom na sve izloženo, s jedne strane na opšto 
socijalne i ekonomske prilike, a s druge strane na 
dužnost državne socijalne politike, molim Narodnu 
skupštinu da izvoli u potpunosti usvojiti podneti joj 
Predlog budžet;' Ministarstva socijalne politike i na- 
rodnog zdravlja za 1934/35 godinu, jer je isti do sada 
pretrpeo najveću moguću redukciju. (Burno odobra- 
vanje i pljeskanje). 

Прстсслипк др, Коста Кумчнудп: Реч пма на- 
родни nociainiK г. Др. Милан Секулић. 

Др. Мнлаи Секулић: Сам експозе г. Министоа 
стипалне политпке и народног здравља и садржина 
n.eroHi буџета речито говоре o важности његова 
рссооа. 

Потто сс мећутим v извесмим привредним кру- 
говима уста«ова Министарсгва социјалне политике 
не прати са ловол>но разумевањз и љубави, јеп нису 
једанпут пале речи да ono Мииисгарство треба уки- 
нутп, потребно je да ароговорим, њих ради, a ne вас 
ради. коју реч и o томе: Шта je социјалпа политика. 

Да ли je то настојавање Koie води друштво v 
соцнјализам? Да лн je то пскључивп покрет рад- 
иичких маса, i<oie утамап.ује капиталистички порс- 
дак? Има пх који деле или једно или друго миш- 
леп.е. нли оба мишл>ења. 

И један и другн греше. iep погрешно схватају 
и функцију и домену социјадне политике, и једни 
и други ne зпају: Ko су одиста правп носиоци соци- 
јалне политике. 

Посматрајући сав овај комплекс питања соци- 
олошки. теоријски и поактично, са интерфункциона- 
лисгачког гледишта, имајући дакле у виду иећусоб- 
mi утицај и развитак капитализма и сбцијалне no- 
литике још од Xl^ века, ми ћамо видети, да je ka- 
пнталчзам вршно јак утицај иа постајање, развитак 
n правац социјалне политпке, као n обратно, да je 
социјалпа полптика утицала на капитализам смап.е- 
њем утицаја и моћи истог, јер га je приморала на 
јаче ортанизовање n na техничко и еканомоко yca- 
всшавап.е пачппа произаодње. У исто време je ка- 
1шталпзам у скрутностн ублажавала, јер су сви но- 
enoun социјалне политике; држава, црква, општина, 
радничка комора, привредне и сталешке ормигиза- 
unje послодаваца и радаика, ограничавале и ху- 
манизовале замах катшталистичке   емсплоатације. 

Добро je рекао   познатп   надионалпи   ек< m м 
професор Врифс, да социјална политика још од no- 

четка свог, mije хтела да постане никаквим иоиим 
системом националне економије, никаквим принцн- 
пом друштве«е конструкције. Иста жели, да на нај- 
мању иеру ограничи капиталистичку матшулацију 
рада, a у свему осталом она, као н установа Црве< 
nor крста има да стоји у припреми иза фронта. 

Социјална политика има дакле да помаже оне 
који су noMoli заслужили. 

Како nam Министар социјалне политике гледа 
ja задатке сиога реоора? 

У iipouyioro,uimii)OJ буџетској дебати рекао je, 
да je Министарство народнрг здравља и социјалне 
политике, у свакој држави мерило културне зрело- 
UH n напреша једне земље. Задатак истога je у 
главноме тај, да изравна супротноспи између инте- 
реса појединих друштвених слојева. Ono je сгворс- 
но, да аиархију друиггоеног сукоба замени смишлаС' 
ппм државном интервенцијом, да ради na спасу на- 
родног здравља n ооцијалне будућности целе др. 
жаве. 

Карактеристпке буџета: Г. Министар правилно 
поставља ствари. — Из његовог буџета видећемо 
каква je материјална средстиа себи осигурао, да би 
naciai'iio рад na пзнршењу својпх велпкпх зада- 
така, наравно, претлостављајући да има израђенц 
план рада na изоођењу спомеиутих идеја водиља, 
кој« захтева далеко већа средства, nero што су ona* 
која je имао у прошлогодишњем буџету. 

Да лп je г. Министар у томе погледу иостигао 
све mro je могао? 

Код овогодишњег буџета болно констатујемо; 
предвиђа na сав комплекс задагака Мииистарству 
свега само 201.111.996 динара према прошлогодиш- 
њем, који je био одобреп у нпсппп од 206.053.057 
динара. Према томе je овогоднш1би буџет са 5 ми- 
лиона динара, у округлој овоти, мап.п од чрош.по- 
годишњег. 

Пред овом појавом наша узнемирена социјална 
савест ne може лако да се crnina. 1924/25 годину 
onaj je буџет износио 6.972.000 динара, у округлој 
своти, a то значи, да je бпо од onoio.inum.et^ Са 
S2,5% Beim. Да ли су наше здравствене n слцијалне 
потребе и пеиол.е у толикој мери престале? Сигур. 
но je, да нису. 

Поред овако маленог буџета ми морамо да ре 
озбил>но запитамо заједно са г. Мпппстром: зар 
Министарсгву народног здраол>а и соцпјалне по- 
литике mije већ данас онемогућен рад на старашу 
n заштити радника, болеспих, деце, матера, стара- 
ца, инвалида и осталих здравстввних установа? 

Иајтеже се прихваћају редукцпја и компресије 
издатака када je реч o здравл>У народа, o живоггј 
и снази оних млађих нараштаја, када су исти npe. 
nvmrenn држави, да се ona постара o п.иховом фи. 
зичком n моралном напретку. 

Зар се баш na цифароки пајмап.ем буџету, no 
значају најмање важном, морало тако далеко нћи? 

Компресију расхода лакше oceha onaj који има 
имовине, здравл>а и способносги за зараду. Желе- 
Tii je било, да je буџст нашег Министарства Helm. 
Расматрајујт nčin, добпја се утисак, да то није dy- 
џет ресора једне велике државе, nero некс Мање 
кнежевине. Но mro спомпп.ем кпежевппе кад je бу- 
џет Средишњег уреда за осиграње радника у За- 
i ребу, већи, много nehn. 

Када у дегал.пма погледамо onaj буиет, na сва 
кој страпп налазимо цифре које оправдавају бо- 
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јазан, да ce овде, у штедњи, можда н супише да- 
леко  ншло. 

Лекарнма за издржавање судске медицине, па- 
толошке анатомпје и пшхијатрије, даће ce, у uc- 
лој држави, свега, — погодите колико? — 15.000 
динара. Дечија летовалишта, трпезе, обдаиишта и 
станице добиће свега 50.000 динара. За фонд за са- 
иацију села нзда^е сс 30.000 дннара. За збрни.ава- 
it.e бесиослених свега 100.000, a за старе " немоћне 
200.000 динара. За асаиацноие радове иа територи- 
ји Дунавске баиовние где je толпко бара и мочари, 
маларијс, туберкулозе, нарочито у бившој Војво- 
дини, предвиђа ce само 50.000 динара. Новосадској 
болиици ce смаљио буџет са 322.000 днпара, што je 
orpoMira штета, и што би требало поправпти. Тамо 
нема ни посебног оделења за породиље, a болесници 
ce туже да ce болница слабо ложи, јер за ложење 
иема доста иоваца. 

Наш идеал je велики буџет, који рациоиално 
задовољава потребе, водећи рачуна b најпречем, са 
средствима која стоје na располагању, a да не пре- 
оптерећују народну иатеријалну снагу. 

Народ који ce извио из примптпвизма и имаде 
безброј потреба цнвилизованог човека, треба у бу- 
дуће да мма већи буџет за ово Миииггарство, које 
мора бити главни покретач нашег социјалног зако- 
иодавства. 

Од како ce ова Народна скупштпиа cacra.ia, ми 
смо донели чптав низ закоиа социјалипг карактера. 
Идеје водиље овог законодавства огледају ce: у о- 
билној заштати села, сел.ака, стварап.у повољнијих 
услова зз културно м привредио подизање iiajimi- 
рих слојева народних м-аса и одржаваље здравих 
содијалних односа у тнм слојевима народа. Основна 
je мисао: заштита најслабијих и слабпјнх привред- 
них јединака и стварање услова за привредиу де- 
.гатност. 

Ona основна начел^ не напуштајући принцип 
лемократизма, није било лако спровадиги с обзпром 
;га привредну и моралну кризу, која у целом свету 
»гада. Спровађање идеје вационалне солидариости, 
IHTO у основи значи: одрицања, трпљења и жртве, 
морало je поједине друштвене слојеве у јачој мери 
погодити. 

Сел>ак ce мора ослободити каматног ропства, n 
довести у бол.е привредке одиосс: оброчним отпла- 
тама дажбина и дугота. Сел>ашто пије више — ве- 
ли Дарс — једна грана у мноштву осталих прнвред- 
иих граиа, irero je извор иашег кационалног живо- 
та, темељ иашег државног бића и гарапт иацпоналн^ 
будућности. 

Сел.ак je доминантан и детерминантан слој ста- 
ти-ке и динаишке свих парода. Презадуженост се- 
л>ака и најстарија закоипдавства, од старога Вавп- 
лона, Израиља, Грчке и Ртла увек су радикалио ре- 
шавала, да би ce спасло: »све и сви« морали су по- 
јединци и поједнне социјалне групе, у последњој 
линији, баш своје корисга ради привремеие жртве 
иа себе примити. 

Mame социјалио закоподавство, и ono до ове 
Народне скупштине, највише je иогодило варошку 
привр^еду, a нарочнто средњи сталеж, o којем мо- 
рзмо  говорити и водити рачуиа. 

Наше социјалио законодавство до ове Народие 
скупттпне огледа ce у законима за оснгурањс рад- 
кика и заштиту рада, у законским установама, уре- 
дима за осигурање радника, радиичким коморама, 
инспекцијама пала и берзама рада. 

Ми који смо као народни послапнци у тадаљој 
1 [арбдној скупштини водилн тешке борбе око до- 
ношења ових закоиа, ипс.мо предвиђали, наоочито 
ие за.уреде за осигурање радника п радничке ко- 
море, да he овако изгледати како данас изгледају. 
To су даиас установе, са којима иико није задово- 
љаи: нн послодавац, im раднпци, a сигурио mi сам 
г. Мтгистар, јер je његова Јгадлежност н и.егово 
11|)аво надзора внше него мтшимално, јер ce њего- 
ве речи у тим установама, у колико ce не ограииче 
на са.ма одобравања, сматрају као иепрнјатие npii- 
медбе иежељеиог госта. 

Од постанка ових установа, које треба no сва- 
ку цену одржати, и које не бн смсле претрпсти ни- 
кажве промене на штету оснгураиих и величшгу no- 
моћи, водн ce сталан иолнтички двобој изме1)у ио- 
слодаваца и радника. Први внде у уредима за осн- 
гурање радаика само соцнјалне терете и брутално 
лаплаћивап.е код оврха које пду до уништења ег- 
зистенцијс, a други установе које су .мииималне 
коацесије радничкој класи, и које нису, у давању 
помоћи, довол>!но ефикасие. 

Шга je бно смнсао социјалног осигурања? Ha 
то нам даје одговор класнчпа земља осигурања: 
I [емачка. 

У царском декрету 1861 годнне тврдп ce да je 
у интересу народа н државе, да ce помогие онима, 
који су на заштиту упућени, He може ce рсћн ни за 
цара Вилхелма, im Пнзмарка, да су патнлн од со- 
цијалие сеигпменталности или социјалног радика- 
лизма. Omi заводе осигурање, само из тих разлс- 
га, што су убеђени, вели ce у указу, да псто доаоси 
држави ново и трајно јемство унутрашњег мира. 
OcHOEim прннцип оснгурања био je: »свн за једног, 
једаа за све«. 

И код нас je радничко ооигурање с почетка до- 
бро фуикционисало. Касније, a нарочито дапас, за- 
пажају ce немиле појаве. Устатгова ce бнрократизо- 
вала. Образова« je једаи моћан и многобројаи чп- 
}Говнички апарат. Уреди за осигурање радннка, 
услед огромиих управних троткова, услед неопраи- 
даио великпх тгвепстнција у луксузне палате, как- 
вих немају, релативио, im Behe н папредпнје држа- 
ве, a иарочито богатпје земље, услед трвења нзме1)у 

.гекарске службс и управнога апарата, нзбацују ira 
површину лиевипх догађаја питање реформе доса- 
дашњег социјалног оснгурања. 

Соцмјалном осигурању не може бнтн сврха 
скуп уиравии апарат, јер није бирократија субјскт 
осигурања и узиђивање новца у мраморне палате. 
Огромиа новчша срества, која би преостала иза со- 
лидних и модсрно изграђених установа, била би 
спашеиа за namv привреду, која би ce, попећањем 
новчашог omima ja, псвсжила. Нрпвреда je дала и 
даје иовац riiM установама и оиа има нрава да во- 
ди рачуиа o газдовању с истнм. У социјалним уста- 
иова.ма мора до апсолутности битн прпмл.сио наче- 
ло: газдовати као добар отац фамнлије који мисли 
на све случајеве, кој« могу искрснути у будућиостп, 
и ко i и ce могу предвидеги. 

Прпвредним круговима ce ннкада нс сме датн 
повода, да оии окружне уреде осете врло скупим 
органима, a осигуранима, да нсти буду убеђени, да 
им уреди, и квантитативно и квалнтативно малу по- 
моћ, малу накнаду дају. 

Mu и.мамо осигураних код уреда за осигураЈве 
преко 600.000 у трн гране оснгурања: за случај бо- 
лести, sa случај несоеће. и за нзнемоглост, старост 
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ii смрт; no ово потоње постојн од првог априла 
1928 само за државне дневннчаре. Имамо, што je вр- 
ло штетно, поред окружинх уреда и лругих уста- 
нова за оснгураље): братске касе за рударе н жељез- 
ничко осигурање. Требали би спровестн уннфика- 
цију и централизацију. 

Да се обе врсте осигурања налазе у кризи, и то 
нз разлога којс сам споменуо, видећете "3 послед- 
iber бнланса н завршних рачуна Уреда за осигура- 
и.е радника у Загребу за годипу 1932. 

Билаис rpaiie оспгурања за случај болести у го- 
дини 1931 био je: актива 265.191.655 дннара; a na- 
сива 296.350.250 динара; дефицит je дакле 31.158.603 
дннара. Исто ово осигура11>е нмало je слсдећи би- 
лаис у 1932: актнва 263.414.015, паснва 256.153.258; 
суфиццт даклс 6.960.796, 

Када упореднмо оба биланса, одмах IICMO ви- 
дети, какав je то суфицит и шта он значи. Године 
1932 било je за радника осигуран е далекп геже не- 
го 1931. Допринос иа оснгура11>е бпо je у 1932 го- 
дпнн нсто онако велнк н тежак као и у 1931. Изпо- 
сио je 36% до 42% од једнодневно обезбеђеис над- 
нице као недељни iipimoc. 

Ha име управннх трошкова исплаћено je 1931 
године 52938.756, a 1932 године 44.742.449 динара. 
Своте које су одиста огромне и које показују како 
je администрација претерано скупа. 

Нл хранариие je нсплаћеио у годпии 1931 
9.919.407 динара, a у 1932 годтшн 4.565.878 динара 
са 28.781.574 дннара мање него 1931. 

Ha потгшре породиља н обитељских чланова 
исилаћено 1932 годинс 791.774 динара иање него у 
прошлој, a на трошкове болничког лечења испла- 
heno je 2.548.361 дннара мање него 1931 годнне. 

AKO се ие предузму потребпе мере, одиста ћг 
имати право они којн тврде да je радннк у оснгу- 
рању већ постао објектом. Кад бн трошкови билн 
ман.и, могао би бити мањи и допринос. Код чехо- 
словачког средишњег завода за социјално оснгура- 
rbe у Прагу изпосио je код ове врсте осигурања за 
годину 192G/30 свега 4 и 3 до 7,5% обезбеђене над- 
чице, v. код нас 36% до 42%. 

Биланс осигурања   за случај несреће имао je 
1931 године дефнцита 5.461549 динара, a у 1932 
износио je 2,652.716 динара. Придавши озај дефи- 
цит рачуиу губитка непокривеног пословног дефи- 
цита нз прсђашњих година, укупнн дефнцит ове 
гране оснгурања износно je 31-Х11-1931 године све- 
га 37,449.589, a 31-Х1М932 годиие 40,102.306. 

Управни трошковн који терете ову грану ocu- 
гурања нзносили су 13.972.017 у години 1931, a у 
1932 10.925.816 динара. 

Управни трошкови у обе гране осигурања из- 
носнли су 1931 годиие свега 66.910.773, a у годнми 
1932 свега 55.668.265 дгашра. 

Саовнм дерутно стање показује пензиоии Фоид 
службсника средишњег уреда за осигурање радни- 
ка, којега je 31 децембра 1932 године износнло: 
актива 97.870.274, пасива 116.717.787. Према томе je 
непокривеи дефицит 18.747.512 динара, којн je до- 
каз сувишног иеизионисања, без рачуна и мере, где 
су често играли моменти и личнога нерасположеП)а 
a не потреба уреда. Пеизионнсаии су и способии 
млади људи. 

Здравствеие установе раде уз врло велике ре- 
жијске трошкове, те mije чудо да једаи део пока- 
зује велике дефиците. Тако je у 1932 години имао 
Кленовннк   660.000   динара   дефнцнта,   Тераппја 

285.000 дннара, a Касиндол 342.000 динара, a наро- 
чито су велики дневнн нздацн на прехрани. Доказ 
рђавог домаћинства. 

Пропис свпх врста приноса и приреза пзнео je 
no одбнтку отппса за годнну 31 свега 398.387.326 
динара, a у 32 годинн овега 349.758.460. 

Просечни принос годишњи изкоси no чл. за 
случај болести у години 1932 дииара 488.43, a за 
случај несреће свега 100.85 дииара. To значи годиш- 
ibe no члану 589.28 дннара. 

Поред овакових гломазннх трошкова Мини- 
старство, да би ипак омогућило осигуран>има иуж- 
не потпоре, било je принуђено, во1)е.но хуманошћу, 
да одобри оне високе приносе, o којима смо всћ го- 
ворили. 

Али докле овако? Докле he трајати досадашши 
трошкови и внсокн прпиос, који су главне сметње 
остваривању осигурања за случај изнемоглости, 
старости и смр.ти? 

У § 209 закона o осигураи.у радника одре1)ено 
je, да се осигурање за случај старости, изнемогло- 
сти нмао спровести и то најкасиије до 1 Јула 1925. 
Omi су роковн доцнпје закоиским овлашћењима 
иродуживани. 

Држим да je сада настало време баш у везн 
са привредиом кризом, иесташпцом новчаиих сред- 
става у оптицају u великом беспослнцом, да се уз 
сходну реформу закона o осигурању радника, утЈедс 
и ово оснгураље. Рсформа* би се имала нарочито 
одиосити на оргаинзацпју управе, na омогућавање 
смањења трошкова, на обавезно осигурање свих 
врста пољопривредиих радника, na oiieMoryhenie 
досадашп.е праксе да могу бнти толорираии пасив- 
ни уреди, што водн најгорој економпји, јер се де- 
фицити пасивних уреда покривају постигнутим ре- 
зултатима активипх уреда. 

Иако сам лично велики пријатељ самоуправио.м 
прннципу, али обзиром na време у којем цео свет 
живи, држава као тоталитет мора се свугде ооетити, 
Досада11111>и делокруг Мииистарства je безначајац. 
У интересу националне политике je да Министар 
социјалне полнтике не буде скоро само фигура, no- 
ja he потпнсиватн решен.е Срсдишњег уреда за оси- 
гурање радника. 

Огроман значај ннституциЈе оспгураља види cs 
већ и no томе, што je скоро сваки десетц грађанин 
осетио користи ocHrypaiba. Срозавање које данас 
настајс има да се спречава. Осигурап.е ћемо чува- 
ти н рационално прошнривати. Осигураљс релатив- 
no обезбеђује један велики део грађаиа и ono пру. 
жа држави јемство против класиих поремећаја и 
сукоба. Huje ненстину рекао, иити je прстеривао 
чехословачки Мипистар за соцпјално старање, кад 
je рекао, да je осигураље уједно унутраши.с обез- 
бе1)еше саме државе. Рациопално спроведена оси- 
гурања јачају привреду и стварају здрав социјалан 
морал, иарочито онда, ако припоси иису прегерано 
велики и ако су даваља довољна за пајосновније 
погребе. Али стварају и социјалиу свест, пов тип 
соцпјалпог rpaljaiiinia и социјалне средине. 

Санацнјом одпоса у ооигуран>у много би до- 
прииелп избори уредских управа, те би и ова пнта- 
ња требало узети у расмааран>е. 

Питање беспослице пије само проблем који 
тишти физичке, мануелпе раднике, a којих има око 
300.000. On се поставл.а и као проблем интелектуал- 
ног пролетарпјата, једпог великог дела средњег 
сатлежа. 
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Г. MiiHiicrap ce озбиљно бави проблемом бес- 
паслице. Предвиђајући за помоћ беспосленима са- 
мо 100.000 динара г. Министар овим јасно каже да 
ce иста не може решити пружањем новчане потпорс 
од страие државе. Такова помоћ, да бн била сфи- 
касиа, износила би данас преко милијарде дииара, 
mro je иемогућно створити и унетн у буџет. Пита- 
ње новчане помоћи кар систем има деморалишућс 
дејство. Питање беспослице ce решавајавним радо- 
внма, тачном применом свих законскпх iipoimca 
који сс односе »a заштату рада и радне сиаге, спрс- 
^аван>ем упослења странаца, a нарочито остаарењем 
осигурања за случај нзнемоглости, старости и смрти 
o  коме сам говорно. 

I [арочито бих молцо г. Министра да сваку из- 
мену или допуну постојећих закона ие решава но- 
велом, како то предви1)а, него нека целу материју 
осигурања обухвати иоиим законом, јер ire могу 
да ce сложим са његовим мишЛ)ењем: да новп за- 
кони значе за хиљаде и милионе лица губитак ску- 
поценог времена за п.ихоио поновно проучавање и 
да они ствзрају неспоразуме и нетачна тумачења, 
a тиме за дуго времена правну несигјгрност. 

Исто оно стање како смо видели да влада код 
уреда за осигуран.е радника, влада и у већини Рад- 
ничких комора, које су постале склониште радпич- 
ке бирократије, које исмају за собом rpo радиичких 
маса, uiTo доказује ванредно слабо учешће на ко- 
морским избормма. Док функционерн истих, често 
без најосновније школске спреме примају добре до- 
хотке, иду на уноспе комисије, дижу велнчанстзе- 
не палате за Радничке коморс, у које ce склањају 
као у тврђаве, дотле ce радништво пати у бсспо- 
слици, које онн упућују оиштини, баиовипи, држа- 
ви. У већини Радннчких комора прождире адмшт- 
страција велики део буџета. ОбЈЈовљене управе у 
иеким коморама нису пзраз расположеиЈа радннчке 
већине, м оне су обав.г.ене са највеЛим мпмоилажс- 
и.см оправдаиих захтева Општег радиичког савеза, 
кационалних синдиката и других група што je била 
огромна и политичка погрешка, коју безуслотго 
треба поправити и то чим прс. Huje ce смело до- 
зволити да ce изиграју интенције г. Мннистра, који 
je одредио изборе за Радиичке каморе. Код избора 
управо у Нопосадској радиичкој комори сс иије у- 
опште обраћала пажња иациокалном момситу. Та- 
ко ce п могло догоднтн, да je претседник Радиич- 
ких комора Кнш Бела, за којега ce тврдн, да ничим 
није доказао да Je nam држављаиин. Од изабраних 
чланова управе има 21 Југословена и 49 Несловена, 
од којих cv само тројица доказали своје држав- 
.i.aucTBO. 

И ова Раднпчка КОМора жели да ce санира na 
тај начии, што би продала своју палату Окружном 
уреду, којем ona не треба, н која не одговара усло- 
нима  за уредске просторије. 

Уверени смо да ће ce г. Мшиетар позабавити и 
са овим специјалним иовосадским случајем, a да ће 
га и питап.с радничких комора пожурити na закоп- 
ске реформе, јер je хитна потреба преуређењб рад- 
ничких комора, које морају служити само иитере- 
сима радног народа, a ne радничке б*1рократије Ko- 
ja чосто, има и таквих случајсва, од радника и no 
огромиом дохотку и no ооцијалном положају и no 
начину  живота, дели чптав амбпс. 

После ослобођењз појавпло ce, у вези са аграр- 
ном реформом n питап.е рацнопалне колонизације. 
Оно  je п данас једап од најактуелиијих проблема 

У овоме погледу, уколико je реч o Војводипп, чи- 
њене су у прошлости огромпе погрешке и пропу- 
штања. Ннко ce nuje од меродавппх послужно дра- 
гоценом KihiiroM др. Владапа Јојкића o пацнопали- 
зацпјн Војводине. Има бпвша Војводппа својих си- 
пова који су дораслн да сарађују na решеп)у тамош- 
и.пх питања, али ce na one увек мало обраћа пажњ. 

Колоппзацпја ce код нас у почетку врло прнмп- 
Tiiiiiro вршпла, пасумпце n без плапа. Утрошепи су 
грдаи повци, a резултати ннсу довол>пи. Нема за- 
машнпјег државног проблема од разумпе колони- 
зације бивше Војводнпе. Pcincii.e проблсма коло- 
иизације mije једпоставна сгвар. Ono ce не cacrojn 
само у дово^еп.у колониста из бнло којег краја 
државе n давап.а земље и препушћању истога на 
милост ii пемплост тој земљн, која Hehe за њега 
да зпа, ако oii псма новчапнх срестава и разумева- 
n.е да je пегује. Створенп колоппзацнопи фопд и 
акцпја наших вредних аграрпих заједница мпогосу 
учипплц у овом погледу, алн je колописта остао ја- 
ко задужеп, те je прека потреба да му ce ти дуго- 
ви us колопизациопог фопда отпишу. To je инте- 
рес опих 100 колонија, којс подпгоше 15.000 пових 
кућа na подручју Савеза аграрних заједпица у Но- 
вом Саду, Велпком Бечкереку n Осеку. Увереп сам 
да г. Министар ово пнтању посвећује нарочиту паж- 
п.у n да he ce даља колонпзација вршитп стручпо 
и задоволлтн све државпе n пациопалпе потребе. 

У ослобођеним крајевпма ce ликвндација аграр- 
7ie реформе појављује као хптап социјалпп про- 
блем. Доношењем овог закопа створнли смо исто- 
ријско дело екопомског ослобо1)ења ширих парод- 
пих маса. Ono ce ne сме пзиграти песпровођењем 
самог закопа. Исто ce мора брзо, пајбрже спрове- 
сти. Оклевање he допетп огромпих штетпих при- 
вредних, нациопалпих и правппх последпца. Наста- 
he заплети, промепе код субјеката, правпе песпгур- 
пости итд., те he несметапа б|)за лнквпдација бпти 
пзиграна, песп1)оводљива a n n>ene сврхе опемогу- 
hene. Како ce ради, опомињем, да у Новом Саду 
и срезу, до дапас mije пити започета ревпзпја суб- 
јеката и објеката. 

Уверен сам да г. Мнпистар социјалне политике 
nehe пропустнтн да пастојн да ce реалпзовање овог 
зпачајпог закопа и остварн. 

Господип Мипистар соцпјалпе политпке, коли- 
ко Mu je позпато, o6paha пажљу стању нашег сред- 
њег сталежа. Ово пптање Beh куца na вратпма ње- 
говог ресора. 

Шта je средњп сталеж? To je сталеж којп je не- 
давно бпо све, a сада je скоро ппшта, a nehe да пре- 
стане да буде неко. Тешко je дес^иписатн ко данас 
све иде у средп.и сталеж. Onu, вели социолог Го- 
хајп, за којс ce ne може pehn да спадају у горп.и 
иm доњи друштвепп слој, дакле onu, којп пмају 
неког осредњег дохотка или прихода са поседа. Ту 
су све пптслектуа.ше категорије, ту су запатлије, 
приватни чиновници, мали трговци итд. Средњи 
с i a 1еж ce почиње пауперпзоватн у целом свету. Да- 
nac je тешко адвокату, мерппку, лекару, трговцу, 
који су до ослобо1)епЈа у нашпм крајевпма били 
стубовп пацпопалпе полптпке и највећи дародавци 
у CBiiM културиим n хумапим акцијама. 

Zlanac je тешко пеоспгураном приватном чп- 
понппку, којп с правом, неуморпо тражи, да ce и na 
њега прошпрпсоцијалпо оснгурап>е, приватнпх чп- 
новника у Словеппјп и Далмацији, који ce овако 
без своје крнвпце, као прнвплегисанп    појавл>ују. 
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Данас je тешко малом нзиознику воКа и поврћа, иа- 
рочито у Војиодини, јер иема шијаце, који с праиом 
траже. Цео средњи сталеж je схватио да je no прип- 
цииу националне солидарности дужаи u сам да до- 
принесе коксолидацији прилика, и схватљиво je, да 
je Југословенска нациокална странка, ne водећн pa- 
чуна o партијским интересима и популарности, и- 
мала моралпе куражи да донаша измену порсских 
закона н остало своје соцнјалпо законодавство, Ko- 
je има да служи држави и народу. Доказ да ,:е н- 
мала пред собом, ne партизапство, непо добро цс- 
лине.   

Зато цео средп.п сталеж полаже паду иа го- 
сподппа Мипистра соцнјалпе полнтпке, да tic BD- 
дптн рачупа o њвму, Овај се сталеж no речпма Кра- 
јоа, иалази укљештен између крупног калитаЈшама 
n популарппх и оргаиизоваиих група које умеју да 
војују за своје захтеве, зато мора да рачупа na no- 
Moii код стварап.а услова за рад. 

AKO господнп A\iinHCTp оствари идеју социјал- 
nora оснгураља средњег сталежа, подразумевајући 
ту у првом реду запатлпјство, a мп пмамо разлога 
да верујемо у добре памере господпна Министра, 
то lic значити ефикашу помоћ нашој привреди. 

lio закону o радњама треба пристучгати оба- 
везпом ociirypan)y занатлнја, за случај neepehe, пз- 
пемоглостп n старостн, треба занатлији пружити 
помоћ и оргапизовањем посебппх занатских комо- 
ра n спречавањем рада стјшпим фирмат, као што 
су »Бата« n слпчпе, које им одузимају кору хлеба. 

Господпн Мшшстар социјалне политике имао 
je пред собом тешку годипу, са пуно брига и като- 
нима мплби ii жалбп, no on се трудио, да чпнн што 
може. Није сасвим успео, nn опде где je требао, јер 
je n on капптулирао пред аргумептпма господина 
Мшшсгра фипапсија, којп у име nenncanora, али у 
пама дубоко укорељнног закопа отаџбппе, с npa- 
во.м тражн штедњу. Зато и ми разумемо овај мале- 
ни буџет, којп иначе ne бп одговарао пашим же- 
л>ама n надама. 

Очекујсмо да у будуће господин Миппстар na- 
стојава да повећа свој буџет, n да даље укршта мач 
са СВИМ министрима, као што то чиии господпн Mn- 
нистар финанаија, да му опи помогпу, у њиховим 
ресорпма. Нека се чује његова реч у свпма Mnim- 
старствпма, јер свако мпппстарство водп n соцпјал- 
ny полптпку, јер пема чпсто ресорне полнтике. 

Наш скромпн бумет Миппстарства соцнјалпе 
политпке обзпром na малепа матерпјална средства 
која je добио, ne може да покаже липије једне ве- 
лике соцпјалпе политпкс коју бнсмо требалп већ 
да пмамо. Побољшањем привредних и фппапсиј- 
ских прплпка доћпће n господнп Мипнстар социјал- 
ne полптпке у положај да крепе политику свога ре- 
сора у већим размерама n акцпјама. Taj ocehaj де- 
ле и оннх 600.000 оспгураппх n ОНИХ 400.000, који 
дпевпо примају помоћ, n one десетпио хиљада бо- 
лесника, које no болппцама траже здравл>а. To зпа- 
ју и осећоју п onu крајсви где бесие болештипс и 
ona маса самохрапе деце, стараца, ипвалида којч 
упиру очп у државу, у ресор Мпппстарства соцпјал- 
не полптпке n којп се, сампом заједпо надају да he 
господпп Мппистар и даље пастојаватп у њпхову 
корист да повећа буџет свога ресора. Зато гласам 
за овај буџет. (Бдопо одбравање). 

Pretsednik dr. Košta Kumnnudi; Reč ima narod- 
ni poslanik к  Alojzij Pavlic. 

Alojzij Pavlic: Gospodo narodni poslanici! Kao 

mladi poslanik slušao sam sve govore g. g. poslanika 
kod generalne debate i kod specijalne debate pojedinih 
Ministarstava, koja su bila do sada na dnevnom redu. 

l/.neli sto različite primedbe, dobronamenm ob- 
jektivnu kritiku i podvukli ste šta bi se trebalo u 
pojedinim ministarstvima poboljšati, i kakva državn i 
politika bi trebala da se vodi u našoj drž»vi u korisl 
našega naroda, seljaka, radnika i privrednika 

Slušali smo opširan, stručan ekspoze g. Ministra, 
socijalne politike i narodnog zdravlja. Ja smatran! га 
dužnost da istaknem, da smo baš na polju narodnog 
zdravlja i socijalne higijeno polse ujedinjenja posti- 
gli veoma velike uspehe. Ja bh>godarim gospodinu 
Ministru Pucelju za stručno vodenje bolnica i higijon- 
skih zavoda. Mi vidimo da je on, koji je tip običnog 
slovenačkog seljaka, načinio više nego svi oni koji 
su imali univerzitetsku spremu i katedro n;> univerzi- 
tetima i da on kao takav ima više sposobnosti nogo 
svi oni ljudi. To je znak koliko genijalnosti Ima naš 
slovenački hrvatski i srpski seljak. Zato ja blagoda- 
rim njemu i svima direktorima po bolnicama i njego 
vim saradnicima koji su sa njim zajedno na tome 
radili zo dobro i zdravlje bolesnika. 

Ja mogu da podvučem, da smo danas na polju 
narodnog zdravlja i socijalne higijene postigli veo- 
ma velike uspehe posle ujedinjenja. To treba da se 
podvuče, da smo ponosni i da no kritikujomo mek 
kao da je sve loše. Treba da budemo objektivni i pra- 
vedni i da to priznamo. 1 porod svih napora i uspeha, 
sadašnje stanje našega naroda još nije na zavidnoj 
visini. To se vidi iz statistike. No ja neću da vas za- 
maram sa statistikom koju će te pročitati u stono- 
grafskim beloškama. Potrebno je da podvučeni, da 
su pojačane sve akcije koje idu zi> unapređenje i po- 
dizanje narodng zdravlja. Zdravstvenom pitanju tre- 
ba, gospodo, posvetiti najveću pažnju i stvoriti sres- 
tva za podizanje narodnog zdravlja. U ovom pogledu 
svaka je štednja neracionalna, jer za zdravlje ulo- 
ženi kapital u novcu vraća se mnogostruko u drugom 
obliku u živom kapitalu."') 

Donošenjem zakona o suzbijanju polnih bolesti 
učinjen je jedan korak u pravcu pozitivnog rešavanja 
rasno-hitrijenskih pitanja. Tu se ne srne stati. ZaStita 
je poboljšanje kvaliteta rase, i ona je jedna od prvoraz- 
rednih i vrlo prešnih nacionalnih potreba. Zato treba .št() 
pre pristupiti prvodenju rasnih higijenskih mera, ko- 
je predlaže savremena nauka. Nažalost u tom po- 
gledu je kod nas vrlo malo učinjeno. 

Gospodo narodni poslanici! Bez svesnog i zdrav- 
stveno vaspitnog naroda nema sigurnog uspeha u ra- 
du na unapredivaju narodnog zdravlja. S toga se mo- 
ra posvetiti najveća pažnja zdravstvenom prosvećiva- 
nju. Prva zemaljska higijenska izložba pokazala je 
ne samo uspeh, nesro i pravac rada koji treba nasta- 
viti i na istim načelima organizovanjem stalno i po- 
kretne higijenske izložbe. 

Gospodo narodu poslanici! Mogu da pohvalim 
rad kako Centralnog higijenskag zavoda u Rcosrradu 
čiji je direktor g. dr. Stcvan Ivanić, starešina Skauta 
Kraljevino Jugoslavije, te rad dr. Konstantinovića, dr. 
Pivca kao i rad svih ostalih zavoda u zemlji. Mogu 
da pohvalim rad škole narodnog zdravlja u Zagrebu, 
Hisrijenskae zavoda u Zagrebu u Ljubljani i Sarajevu, 
i želim da bi so i Higijenskom zavodu na Cetinju de- 
la ona potpora, koja je tome zavodu potrebna za pro- 
svećivanje naroda i sprečavanje zaraznih bolesti. 

*) Vidi tablice na sledečim stranama. 
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Prethodni rezultati za /933 god. 
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Rail na zaštiti matera, odojčadi i malo dece u 1933 god. 
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135914 73890 8276 5012 8698 
166193 50757 9.338 3684 5279 

Osobito plediram za zavod na Cetinju, pošto mi 
se čini, da je Zetska banovina nekako zanemarena, i 
da se na naše vrle crnogorske junake uvek zabo- 
ravlja. 

Gospodo poslanici! Opšta kriza i privredni odno- 
si današnjice ističu u najvećoj meri važnost i ukazuju 
na potrebu zajedničke akcije u rešavanju svih pitanja 
pa i zdravstvenih. Privatne organizacije imaju u tom 
pogledu značajnu ulogu, a osobito zdravstevene za- 
druge koje su naša tvorevina, jugoslovenska tvorevi- 
na i koje su skrenule na sebe pažnju u inostranstvu 
i pokazale odlične rezultate. 

Puteni kojim je u higijeni pošao dr. Štampar, 
koji je u tom pogledu stvorio velike zasluge i po ko- 
jima se i u vanjskom svetu umeo kao stručnjak da 
afirmira. To se vidi najbolje po tome da je u ligi 
naroda, svoj autoritet utvrdio i da mu je povremena 
misija od strane lige naroda, da u Kini proučava pi- 
tanje, na koji način bi se u toj zemlji, koja zauzima 
jednu četvrtinu pučanstva zemlje, mogli stvoriti bo- 
lji higijenski uslovi. Kako su se kroz više decenija 
trošile velike sume u higijenske svrhe, to, što se bol- 
nica tiče, nije se pošlo paralelno. Broj kreveta u bol- 
nicama ostao je isti. Retko je koja manja bolnica o- 
eorena, a ima jedai, niz bolnico koje su napuštene 
Kako su naeš bolnice osobito one veće, u isto vreme 
i mesta za dalje usavršavanje lekara, dokl? pomažu 
Minike, to je neophodno potrebno, da se bolnicama 
posveti što veća pažnja, lako u interesu bolesnika, 
lako i u interesu uposlenja i izobrazbe naših lekara 
Ovom prilikom, gospodo narodni poslanici, moram 
spomenuti tragičnu situaciju, u kojoj se naši lekari 
sada nalaze. Samo jedno uporedenje: Čehoslovačka. 
sa približno istim brojem stanovništva, ima oko 15.000 
lekara, koji su svi situirani dok kod nas ima jed\^ 
5.000 lekara, od kojih jedan deo nema ni hleba. A 
kraj toga, možete videti, da teški pacijenti i ovde u 
Beogradu danima čekaju da mogu biti primljeni, jer 
nema mesta u bonici. Prema tome, proširenje bolnica 
neminovno zahteva, kako načelo humanosti, tako i u- 
poslenje lekara. 

Gospodo posanicil Bteše bolnice ne bi mogle u 
slučaju rata, radi malobrojnosti kreveta, radi malo- 
brojnosti operacionih sala i svih mogućih ostalih la- 
boratorijskih i drugih uređaja, udovoljiti svom hu- 
manom pozivu. Prema tome i sa te strane je jedan 
neophodan razlog da se broj bolnica proširi i' usa- 
vrši. 

Rat danas, gospodo poslanici, ne vodi samo 
mobilna vojska, već čitav narod, sa svim svojim re- 
sursama, kako poljoprivredno-industrijskim, tako i hi. 
gijensko-bolničkom. 

Voleo bih, da nas je gospodin Ministar vojske i 
mornarice u svome ekspozeu u tom pogledu glede 
smeštaja i nege ranjenika u slučaju rata, kod tako 
maog broja bolnica, izvestio, eventualno umirio. 

Od svih bolnica ostale su duševne bolnice potpu- 
no zanemarene, U svoje doba, i u sretno finansijsko 
doba, mogli smo u tome pogledu mnogo šta pomoći, 
ali lo je u ono doba ostalo neiskorišćeno i sad sto- 
jimo pred teškim problemom, kojega trebamo da ro 
šimo u ovo teško doba krize, jer se najzad ne može 
dozvoliti, da stojimo, što se tiče nege duševnih bo- 
lesnika, kao i što se tiče broja raspoloživih postelja, 
na poslednjem mestu u Evropi. Na primer duševna" 
bolnica u Beogradu, imade jedva polovinu postelja 
za svoje bolesnike, što je za prestonicu žalosna po- 
java Već najmanje 25 godina se to pitanje rešava 
ali tek zahvaljujući energiji sadašnjeg ministra poče- 
lo se u tom pogledu koračati napred i rešavati pita- 
nje prema skučenim finansijskim sredstvima. 

Otvaranjem depandanse u najskorije vreme u 
Moslavini, zatim u Cabuni, dobio se dovoljan broj 
raspoloživih kreveta, tako da će smeštaj u duševno; 
bolnici u Beogradu biti prema načelima higijenskih 
zahteva. Naravno da nas to ne rešava dužnosti, da u 
Beogradu pre ili posle sagradimo novu duševnu bol- 
nicu, makar sukcesivno, odredivši spacium od 10 do 
15 godina, unoseći za tu svrhu manje kredite u bu- 
džet. Ja ovu bolnicu dobro poznajem i znam, koliko 
je bolnica napredovala i šta je sve učinjeno na opravci 
starih zgrada i baraka. Uverio sam se kolika je b'a- 
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^odat što je jedna nova stručna požrtvovan;.' uprava na 
ćelu toj instituciji. Ali poznato je i to, sa kolikim 
se teškoćama bori ta uprava, do korupciji, koja se 
svojedobno ugnezdila u toj bolnici, šatre glavu. Ja se 
nadom da, će interes bolesnika biti ipak zaštićen pro- 
tiv svih egoistifikih poduhvata nekih, koji su namešteni 
u duševnoj bolnici. 

Gospodo poslanici! Prirast naroda je najveća bla- 
godat noroda. On iznosi u poslednjem desetogodlštu 
u Jugoslaviji preko 16%. To je jedan lep broj. Ali 
narod se ne množi svuda jednakoinerno. Ima gradova 
i srezova, u kojima se broj naroda smanjio, ;.> osobito 
u Sremu f,rde je velika depopulacija. Takvih gradova 
imadcmo 25 od 204, a srezova ima 26 od 343, Razlo- 
zi tom smanjivanju su različiti, i to u mentalitetu, u 
socijalno-gospodarskoj strukturi, u prehrani, alkoho- 
lizmu te zaraznim bolestima, ateizmu nemoralnom i 
i.-reli^ioznom životu. 

Iz statistike može svaki pročitati, da naša gospo: 

da u gradovima nemaju dece, ili samo jedno do dvoje. 
dok na selu seljaci i radnici žive prirodno, te im,.ju 
petoro do osmoro dece. 

Ipak seosko pučanstvo napredovalo je 12,6% dok 
je građansko napredovalo 35.9%. Kako je to mo- 
guće. .... 

Iz sela dolaze uvek u varoš zdravi radnici, i time 
se  množi broj naših građana. 

Kod budućeg popisa godine 1940 imali bi u na- 
šoj zemlji 22%građanskog pučanstva. 

Brza i valjana asanacija sela jedna je od važ- 
nih faktora, da zaustvimo brzinu procesa urbanizacije, 
jer je to jedan od osnovnih uvjeta, da nam biološki 
nacionalni život bude što duži. 

Kod has iznosi prosečna dužina života od 24 do 
29,75%. U Americi 31 godinu, u Berlinu 35 godina, 
a u seljčkoj Danskoj veoma prosvećenoj 65 godina. 
Kakva je tu razlika! 

U "našoj zemlji imamo pored higijenskih zavoda 
još doomove narodnog zdravlja, i to 55 Centrala sa 
.',08 odelenja i 297 samostalnih ustanova. To jest, preko 
GOO organa. Kod takve pripravnosti može se ugušiti 
svaka epidemiji" i možemo konstatovati, da je skoro 
isključeno, da bi se kod nas raširio pegavi tifus tako, 
kako se je to dešavalo za vreme rata u Srbiji, gdje 
smo izgubili pola miliona našega naroda. 

Zarazne bolesti pojavljuju se samo sporadično. 
Pegavi tifus, boginje trbušni tifus, škrlatinka iščeza- 
vaju. 

Tako sa izdatkom od 15 miliona godišnje od 1920 
    1933 godine, ukupno sa 180 miliona dinara prište; 
dili   smo jednu milijardu, pošto smo sprečili bolesti 
i  dobro vodili asanaciju sela. 

Osobito se treba boriti protiv dizenterije, škrla- 
tinke, te difterije. 

Лко našim socijano-mediciinskim organima neće- 
mo moći i htjeti dati sve što je za borbu potrebno, 
onda ne možemo od njih tražiti i očekivali, (la će dati 
više nego prema njihovoj tehničkoj spremi mogu .la 
dadu.  linaćemo puške i topove, ali bez municije. 

Socijalna medicinska organizacija ima sledeće 
specialne organe (vidi statistiku koja je priložena). 

Socijane higijenske ustanove, stručni radnici, le- 
kari te statističari potpuno su osposobjeni za rad na 
unapređenju narodnog zdravlja i za rešavanje svih 
zdrav.-'venih problema. 

Treba ih što više osloboditi uticaja upravnih vla- 
sti, obezbediti im nesmetanu akciju, moralno i mate- 
rijalno. 

Gospodo narodni poslanici! Osobito je potrebno 
da se uredi zavod za proizvodnju seruma i vakcina u 
Beogradu. Time bi se stvorilt velike uštede, usposobili 
bi se za rad suzbijanja zaraznih bolesti, emancipovab 
u tom pogledu od inostranstva. 

Način izvođenja asanacionih radova kako to nuk 
higijenski zavodi uz saradnju opština i privatnih or- 
ganizacija (vidi tabele) pokazao se je kao odličan i 
IO kod gradnje malih vodovoda, česmi, bunara, kupa- 
tila  te modernih  uužnika. 

1 tu treba da Ministarsvo narodnog zdravlja sa- 
raduje sa Ministarstvom građevina. 

Gospodo poslanici! Bolnička služba traži mnoge 
reforme. Ali se naročito mora naglasiti socijalna fun- 
kcija bolnice. Rad bolnica mora da bude u saglasnosti 
sa radom unapređenja narodnog zdravlja, odnosno sa 
djelovanjem socijalno-higijehsko-medicinskih ustano- 
va. 

Privatna inicijativa treba da se takmiči sa držav- 
nim ustanovama o milosrđu i ljubavi za bolesnika'. 

Gospodo narodni poslanici! Izbrojio sam takode 
koliko košta bolesnik u pojedinim bolnicama dušev- 
nih bolesti. Kovin 22,19, Beograd 17,10, Ljubljana 18, 
Stenjevac 15,07 dinara. Naveo sam to, da se vidi kako 
se troši i gde bi trebalo da se štedi. Osobito uprav- 
nicima i ekonomima sviju državnih bolnica treba po- 
.svetiti osobitu pažnju i voditi dobru inspekciju nad 
njihovim upravama, da ne dođe do zloupotreba te 
da izostanu nepotrebne kritike. 

Gospodo narodni poslanici! Još imam da napo- 
menem ovo: Društvenim bobestima tuberkulozi, alko- 
holizmu, raku, malariji, tralionm i drugima treba po- 
kazali više pažnje. Rak u ovom pravcu zahteva pored 
dosadanjih akcija i dispanzerskog rada (vidi tabele), 
efikasne i radikalne mere u opStim reformama, koje 
nameću zdravstveni problemi uopšte. 

Gospodo narodni poslanici! I ako nisam lekar, 
ipak smatram za dužnost da podvučem, da treba le- 
kare higijeničare koji su se odrekli privatne prakse 
i posvetili prosvećivanju našeg naroda, te socijalno- 
higijenskoj medicini, materijalno potpuno obezbediti, 
ali istovremeno njihove dužnosti i odgvornosti poja- 
čati. Svaki sanitetski referent treba da odgovara, za- 
što se je pojavila zarazu;: bolest, i da li je on sve u- 
činio, da zarazna bolest nestane. 

Gospodo narodni poslanici! Istina je da je danas 
snaga našega naroda velika, ali ta snaga mora se ču- 
vati. Ne samo da kod nas deca mnogo umiru, nego 
iz statističkih podataka može se videti i tO, da naša 
gospoda nemaju u gradovima više nego jedno ili dvo 
je dece, na selu radnici i seljaci žive prirodno i imaju 
po petoro i osmoro dere. (Gledaj prilog 267 A — B). 
Na ovom mestu treba naročito da podvučem rad čas 
nih sestara milosrdnica po našim bolnicama, koje se 
nesebično kao anđeli žrtvuju za bolesnike. Ja pozivam 
pravoslavno sveštenstvo da i ono osnuje red milosrd- 
nih sestara, kao što su katoličke milosrdne sestre, 
pošto smo jedno telo, jedna Hristova crkva i jedna 
ljubav neka nas ujedini. Na tom polju hrišćanskoga 
milosrđa treba da dođe do takmičenja. Molim tako- 
de gospodina Ministra socijalne politike i narodnog 
zdravlja da donese j'edan zakon o iseljeničkim sveš- 
tenicma, te da reguliše njihove prinadležnosti za sve 
veroispovesti, pa bilo pravoslavni, katolički ili musli- 
muslimanski. Iseljenički sveštenici su nam potrebni 
za versko i nacionalno vaspitanje.naših iseljenika u 
Belgiji, Holandiji, Francuskoj i Americi, da ne postanu 
; nacionalni i komuniste, 
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U pogledu bolnica bolje je da imamo više higi- 
jenskih ustanova, a manje bolnica. Bolje je, da sani- 
ramo selo, nego da doenije ledino bolesnike. U tom 
pogledu bi se moglo još mnogo učiniti, i ne možemo 
očekiati sve od gospodina Ministra socijalne politike 
i od državnog budžeta. Tu je potrebni i privatna ini- 
cijativa. 

Molim gospodina Ministra, da se pobrine, da se 
reši pitanje mladih lekara, i njihovog uposlenja. Oni 
nikako ne mogu da dođu do mesta zbog toga, što sta- 
ri lekari imaju više mesta i primaju mesečno honora- 
ra od 100.000 dinara. Dok jedni imaju suviše, drugi 
skoro umiru od gladi. Ode je tu socijalna pravda? 
Gospoda lekari neka to pitanje sami povoljno rese. 

Gospodo narodni poslanici! Konačno treba da se 
poveća broj dispanzera za majke i decu. Tih dispan- 
zera ima u našoj zemlji samo 30. Mi trebamo težiti 
da postignemo rekord u takmičenju na polju socijalne 
higijene. Danas je svuda rekord. Futbaleri, sokoli, pli- 
vači takmiče se. Hajde takmičimo se i mi na polju 
socijalne higijene, na polju narodnog prosvećivanja, 
da budemo jaka rasa, koju čeka još velika buduć- 
onst, 

niagodarim gospodinu Ministru na savesnom ra- 
du i svima njegovim sa/radnicima, te želim, da se ta.; 
rad još više poveća u korist našega naroda i u slavu 
Njegovog Veličanstva Kralja! 

Imajući puno poverenjo u Ministra socijalne pol^- 
iike i narodnog zdravlja, izjavljujem da ću glasati za 
oudžet, te molim gospodu iz opozicije, da glasaju za 
budžet, i to na blagodat narodnog zdravlja i naših 
bolesnika. (Pljeskanje i odobravanje). 

Потпретссдппк др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч г. Мита Димитријевић. 

Мнта Днмитријевић: Господо народни посла- 
пици! За 15 мипута, колико нам je остављено да 
говоримо o овоме буеџту, ми морамо да се задо- 
иол.нмо само кратким сугестијама. Буџет Мипи- 
старства социјалне политике и народног здравља 
врло je кратак да задонољи све социјалпе потре- 
бе које има nama земља. Истина благодарећи јед- 
иом здравом домаћинству самога Мипистра r. Пу- 
цеља, који без мпогог теорнсања ипак отал>ава 
свој посао na један добар начин, ми верујемо, да 
he one народне жртве и v овоме маломе буџету 
MOIIH да задовол.е онрлико колнко се уопште да. 

Ja једпу општу сугестију нмам да учншш. ro- 
čno,!), живот се разппја, лрилике постају теже, 
криза постаје оштрија, a од свега тога само људи 
највише страдају. He страда трговипа, ne страда- 
ју ппстптуције, страда човек, a Министарство со- 
Цијалне политике то je Мипистарство социјалне 
заштите најслабијих и најнезаштићенидих. Према 
томе упоредо са тнм како се развнја ситуација 
која постаје све тежа, треба у стопу да иде n Ми- 
пнстарство социјалпе политпке. Мма зато једап 
пут и у томе je сва моја сугестија, a то je да за- 
молимо г. Министра, нека он n Краљевска влада 
пастану да се пзвршн ревизија мпогих и многих 
закона којп су у своје време, када су били допе- 
сени, били и повол.пи, али времепом су посталп 
иедовол.пи. Изме1)у осталог ono што je за наше 
широке радничке масе нарочито потребпо, пека се 
извршп ревизија закона o осигурању радпика и 
нека му се да изглед према садашшим прнликама 
којс постоје. 

Господо, са том ревизнјом радпичког законо- 
давства ми ћемо одржати ону снагу која малакса- 

иа, ми hcMO учинити ne само једну праведиу него 
и једну веома корисну пациоиалну ствар да одр- 
/кимо у пуном напопу ону радиу снагу која чиии 
егзистенцију паше землзе. Прошло je време када 
се свака тековииа у социјалиом закоподавству до- 
бијала као резултат једне борбе, као победа со- 
цијализма пад државпим уређењем'. Данас радни- 
што и држава нду руку под руку заједио, и оно 
чини такву снагу, да нема внше потребе да се 
бори na соцпјалистичким конгреснма да изпојује 
какву нову реформу. Mn вндимо данас у Немачкој 
да су се здружили нација и социјализам, да иду 
руку под руку и да радннштво води велику пацио- 
налну државп уполитику. Код nac je, господо, Gec- 
послених и незапослених све више и више. Чини 
ми се 1930 годнне било je око 150.000, a сада ми- 
слим да тај број иде и до 300.000. Према томе ово 
увелнчаваи.е' зиачи дуплу потребу за њихоним 
осигураљем. У радничком осигурању има једна 
здрава иациоиална полнтнка, у радннчком осигу- 
рању има једна манифестација једпе националне 
акције и правде. 

Господо, прећи hy сада na једну другу грану, 
a то je инвалидски закои. 

Господо, ми смо сви свесни, колико ти не- 
cpel.nn људи na својим телима, у своме порушеном 
здрављу, у својој глави без очију, без ногу, без 
руку, иосе све оне тешке трагове једнога страш- 
nor para. 

Није само наша патриотска дужпост, него je 
ту још и велика морална дужност, јер се на задо- 
вољењу оиих, који су остали као жртве великог 
рата, уче покол>ења, да у моменту, кад до1)е н»и- 
хов ред, не зажале na своју крв, на свој живот. 

Према томе ревизија инвалидског закоиодац- 
ства je такође na реду. 

За здравље нма данас, господо, једаи једипи 
начнн, a то Je преко бановина. Нека господин Мм- 
пистар прави сугестије врло енергичне у томе сми- 
слу, да преко баиовннских буџета осигурамо што 
више здравствених општина у земљи. 

Ja ћу казати за мој Кочански срез. Mn тамо 
према ономе како je направљен распоред, имали 
би да тражнмо три здравствене општине. Алн, 
господо, ни до данас тога пема! Према томе има 
буџет државпи, али има и буџет бановински. У 
том бановинском буџету мн пемамо могућиости 
коптроле. Мн овде коптролишемо n критикујемо 
држаппи буџет, a пемамо могукпости, да овако 
јавно контролишемр бановински буџет. У баповин- 
ским буџетима трудимо се да загараптујемо, да 
one жртве, које народ даје као бановински прирез. 
не буду узалудне и да од тога нма и у питању 
здравља наш народ стварне користи. 

Tpehe питање јесу наше бање. Господо, ми 
нмамо дивннх бања, ми нмамо бања са којима мо- 
жемо да се горднмо, имамо баља, које су врло 
активне, и зато кажем, нека се бањама мало више 
пажње поклони него што je то до сада учнњено. 
Има неколико бања које су већ добиле своје прво- 
класно име. 

Изме1)у осталог спомеиућу Врњачку бању. Вр- 
њачка бања има прихода око 3,330.583, од чега je 
486.583 динара дотација државе, којим се покри- 
ва тачио расход, који je у истом изиосу. Теоријски 
н рачунски добро. Питање je само, да ли je све то 
тако остварљиво, као и да ли одговара ствариости 
т.ј. прпвредпим   приликам   бање и да ли je такап 
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предлог рацноиалан и економичан? 
Неопходио je гхотребно, да се сведу на мнпи- 

MVM: куртакса, купатилне таксе и музичка такса, 
к(<јс непосредно оптерећавју бањске посетиоцс, a 
тако исто и све остале таксе, које се посредпо 
преко појединих институција и радња преносе на 
посетиоце. (Станови, ресторани, радње ит.д.)- 

Приход експорта    од хладие минералне поде 
предви1)е11 je само у динара 70.000 годишње.    To 
je невероватно и страшно.   Јер кад се зпа, да сви 
рестбрани, хотели, пансиони, виле односе дневно 
no  хилЈадама литара ове воде за своје госте и да 
гглаћају no пола динара флашу,   a поред тога се 
односе и хиљаде и хиљаде литара дневно ван ба- 
IL>L',   као експорт, оида mije могуће,    да се сав тај 
приход своди само иа 70.000 динара.    Иемам на- 
мере,  да кога сумљичим или оптужујем, али x';liy 
да подвучем, да je контрола над точењем и одно- 
meifaCM ове воде веома слаба и да je могућа свака 
злоупотреба у том погледу.    (^сим тога јако иада 
у очи, да се избегава, да се експорт воде изда под 
закуп     путем    јавне лицитације,    и ако je иа то 
скретана пажња Министарству социјалне полити- 
ке  и   народног здравл)а н преко дневних листова. 
11икушало се да се експорт вода   да v концесију 
једном лицу, али то je кзо неоправдани ocyjeluii ■ 
na   зашто    се онда    одуговлачи са лицитацијом? 
ЈБуди познати   са приликама   у Врњачкој   бањи 
уверавају ме, да on се приход од вксплоатације 
"хладне воде могао попети na милиои и ннше ди- 
napa, na да се њиме посетиоци oan.e растерете ви- 
соких дажбина. 

По све je шеопрандапо, да се бап.а oiirepei.v.' 
и трошковима изграђивања бања, Beli само да се 
од своји.х приход сама нздржава. Према томе тре- 
бало би бањску управу растеретити од плаћања 
ануитета за отплату зајма од 29 миЛиоиа динара и 
пренети га на државни буџет, пошто je бам-а са - 
јина државе — својина целога народа. 

Господо, на завршетку имам да кажем ово: 
Ми смо са вођењем социјалне политике пашег дру- 
га господина Пуцеља апсолутно задопољпи, јер 
on у вођење те политике уноси пепритворно, crion- 
тано домаћинство, у чему заслужује сву иашу сим- 
патију. (Пл.ескање). 

И na завршетку једпу стнар: T рудимо се, да 
овај буџет искористимо на оним правим позици- 
јама, јер свуда се могу правнтн ревирмани, али у 
питаијима, где су преке потребе здравља и преке 
потребе хигијене, немојмо учинити, да и једна 
napa  отиде тамо где ne треба. 

Зато са пуним поиерењем да he буџет Мини- 
старства социјалне политике и народног здравља 
natiH своје здраво пласирање и резултате, — на 
жалост не толике, јер смо у општој оскудици, да 
ти резултатн буду од опште користи за социјалну 
заштиту, за народнр здравље и за општу хигије- 
пу — изјављујем да hy гласати за буџет Минн- 
старства социјалне политике и народног здравља. 
(Пл>ескан>е и одобравање). 

Потпретседник др. Авдо Хасанбеговић: Реч 
и.ма  г. др. Милан Метнкош. 

Dr. Milan Metikoš: Gospodo narodni poslanici! 
Budžet Ministarstva za socijalnu politiku i narodno; 
zdravlja, kako je predložen nama, iznosi po rashodi- 
ma cifarski preko 200 miliona. Da su socijilne 
potrebe i izdatci za narodno zdravlje naše zemlje 
veliki,   o torr.e ne treba mnogo trositi reči, ali treba, 

da se troše reči na to, kako se troši taj budžet, u kome 
se pravcu on troši, da li se pravilno troši i da li se 
sve funkcije, koje Ministarstvo za socijalnu politiku 
ima da vrši, vrše pravilno i savesno. Gospodo, naža- 
lost, ja sam već kod više budžeta, po savesti morao 
da konstatujem, da je svuda bilo neke vrste korup- 
cije. Ta bolest nije mimoišla ni funkcije Ministarstva 
za socijalnu politiku. Malo pre je jedan od gospode 
govornika prosto panegirisao sve ovo, što je radio 
do sada Ministar za socijalnu politiku, sigurno zbog 
raznih  intervencija  i  mnogo  razumevanja od strane 
Ministra za njega, pa valjda očekuje da će tako biti 
i u buduće. On je spomenuo ipak, da po bolnicama 
ima mnogo  korupcije  i što  treba  da se popravi.  U 
bolnicama  ljudi  treba da dobiju  potrebnu  lekaisku 
pomoć, kao i ishranu, koja je propisana za bolnice. 
Međutim ne samo u bolnicama o kojima je on go- 
vorio, nego i u ostalim bolnicama, vrše se, gospo !o, 
takve   manipulacije   i  korumptivne   radnje,  koje  idu 
ne samo na štetu bolesnika već i na sletu samih tih 
ustanova. To znaju gospoda iz Ministarstva za soci- 
jalnu politiku, ali se malo čini, da se taj korov is- 
čisti. Mi smo imali jedan slučaj u bolnica grada Pet- 
rinje, gde je utvrđeno bilo da je benzin trošio lekar 
za svoja kola, za svoj aulo, ali je u dobavljačkome 
računu napisano kao da je nabavljeno brašno ili ri- 
žu.    Komercijalnih magacinskih knjiga tamo nema i 
niko to ne kontroliše, te se tako računi ispostavljaju 
na drugu vrstu robe, a ne na, onu koja se faktički pri- 
mi i troši. Kad se ušlo u stvar, bili su za taj rad od- 
govorni SQ№O oni mali   ljudi, a ne oni, koji su fak- 
tički za to krivi, 1 tako je ravnatelj tamo mislio, da 
može da radi, sta hoće. To nije bio slučaj od juče i 
prekjuče nego  iz  ranijih godina, ali kad je već g. 
predgovornik takve stvari spomenuo, morao sam ja 
to da spomenem da, od strane nadležnih, mora da se 
pokloni malo više pažnje na ovu tužbu i na ovu stra- 
nu administracije. Nije, gospodo, teško, da se prave 
dobri izveštaji posle svih udobnosti, koje se ukazuju 
onima,  koji  izveštaje  daju,  ali  mi   u  današnje   teško 
doba opažamo kako ni dotacije za bolnice ne stižu 
na vreme,  I  dobavljači videči da  im  te dotacije  ne 
stignu na vreme, upuštaju se u razne malhnacije, ka- 
ko će doći do toga da račune što pre naplate, a tu 
se, gospodo, kao što vam je poznato, sredstva ne bi- 
raju, i to je jedna (.čajna strana korupcije, o kojoj 
moramo da govorimo. 

Potreba izmene Invalidskoga zakona je, gospodo, 
jedna preka potreba i mi smo, gospodo poslanici, 
pre više vremena u tome pravcu potpisali jedan pred- 
log i traženje, ali do danas se nažalost nije 
pokazala od strane Kraljevske vlade dobra volja, 
koja se je očekivala. 1 zato što se u lome pogledu nije 
ništa učinilo, ne možemo onda biti mi krivi, nego 
Kraljevska vlada a specijalno g. Ministar za socajalnu 
polititku koji treba da snosi svu odgovornost za to, 
pred velikim brojem invalida, koji se nalaze u našoj 
zemlji. Gospodo poslanici, naš je g. Ministar za so- 
cijalnu politiku izjavio jednom prilikom javno, da je 
Ministar socijalne bede, jer stvarno ima da vodi bri- 
gu 0 onima najbeduijim. A to su u glavnom nezapo- 
sleni i nezaštićeni radnici. Naša zemlja i ako je agrar- 
na zemlja, ima poljoprivrednih i sličnih besposlenih 
radnika preko 200 do 300.000, A radnika industrijskih 
i privatnih nameštenika ima blizu 200.000. To znači 
da nezaposlenost u našoj zemlji zahvata cifru od preko 
•100.000 ljudi. Socijalno-politička misija države treba 
da  ima  jedan program koji treba da se savesno  iz 
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vodi. Međutim šta se kod nas opaža? Celo zbrinjava- 
nje nezaposlenih, odnosno davanje minimalnih olak- 
šica nezaposlenima, prepušteno je javnim berzama ra- 
da, uz minimalnu pripomoć, a naše osiguranje radni- 
štva prepušteno je jednoj specijalnoj metodi rada ko- 
ja ukazuje samo na velike i visoke palate, iza kojih 
\ ire na stotine i stotine hiljada bednika. Nedavno smo 
imali slučaj koji lepo prikazuje nemarnost  tih usta- 
nova: da se jedan čovek usred Beograda smrznuo c- 
bilazeći sve tobož humane ustanove, koje o njemu ima 
da se brinu i tra-žeci od njih zaštitu pa je iz svih njih 
najuren i najzad se na drumu usred Beograda morao 
da smrzne, pa je odatle prenet u bolnicu. Taj primer 
najbolje'dokazuje, kako su naše osiguranje nezapo- 
slenih i socijalna zaštita u takvome stanju, da zaslu- 
žuju svaku osudu. Kad bi bilo, kao što treba provedeno 
socijalno osiguranje, mi bi u tome socijalnome osi- 
guranju osećali  više  razumevanja  i  više  pravednog 
raspoređivanja  dohodaka,  koji   idu   na   taj  cilj.  Jer, 
treba du se konstatuje da od 1929 godine do danas 
u cilju osiguranja radnika prikupljeno je prihoda od 
3 milijarde dinara. Gospodo, vidite, kakvi su recep- 
ti lekara, koji leče radnike i vidite, kakve ini se na- 
redbe izdaju, a kojima oni moraju da sleduju. Prepi- 
suju samo one recepte, koji su što jeftiniji, jer tako 
hoće preduzimači, da ih tako nazovem, koji upravlja- 
ju radničkim osiguranjem, koji sede na visokim po- 
iožajima, u većini bez ikakvih kvalifikacija i često be- 
ru plate od 1U do 15.000 dinara mesečno" koji prave 
račune često puta toliko isto velike, i brinu se, da stvo- 
re što povoljnije uslove za svoje udobne stanove. I kad 
je sve to tako, onda možete misliti, koliko i kakvo do- 
bro mogu da očekuju od ovih ljudi siromašni radnu i. 
Nedavno sam bio kod jednoga berberina i ovaj mi 
se žalio, kako je 27 godina plaćao osiguranje, pa ka- 
da je sala ostao bez posla i nije mogao da plati osigu- 
ranje, onda mu je ono, što je plaćao za svih punih 27 
godina, propalo bez koristi. Prema svemu ovome, go- 
spodo, ova nslanova za radničko osiguranje treba, da 
dobije jednu hitnu reorganizaciju, koja će odgovarati 
više interesima radnika, radi kojih i postoji, a ne in- 
teresima onih, koji je sada vode. Gospodo, kad u na- 
šoj  zemlji  postoji   180.000 do  200.000  nezaposlenih 
industrijskih radnika i nameštenika, mi u to isto vre- 
me  imamo oko 65 —  70.000 stranih  radnika  i  na- 
meštenika po raznim preduzećima u našoj zemlji, a 
Ministarstvo  socijalne  politike  i  odeljenja  banskih 

uprava, koja se staraju o socijalnoj politici, odobra- 
vaju boravak tim stranim radnicima u zemlji, i mvk 
nalaze razloga da im taj boravak i dalje produže. 

Mi imamo naših čestitih sposobnih, sasvim kvali- 
fikovehih, potpuno usavršenih ljudi za sve struke. I 
ja tvrdim smelo sa ovoga mesta, da nema ni jednog 
od ovih ()5.()00 stranaca u našoj zemlji, koga ne bis- 
mo mogli nadoknaditi domaćim ljudima, našim dr- 
žavljanima, daleko veće sposobnosti i prakse. Ali, 

gospodo, to se neće i to se neće, ja mislim iz onih 
razloga, koja su opšta bolest naše administracije: jer 
li stranci nalaze specijalnih razloga, kojima ja koren 
vidim konačno u korupciji. Oni obrazlažu i dokazuju 
da su oni jedino sposobni, jedino nenadoknadivi, da 
tim preduzećima budu na čelu i da vode te sve poslove. 
Jednoga kočijaša koji je došao iz Mađarske, kao 0- 
bičan težak, nalazimo danas kao direktora na čelu 
jednog velikog preduzeća, u našoj državi. Dabogmc 
ni jedan naš kvalifikovan sposoban čovek od struke 
nije mogao tamo da nade zaposlenje, jer stranci ne- 
će da postave ni jednog našeg čoveka u tom predu- 

/.cću. Ja sam se, gospodo, interesovao kod nekoliko 
slučajeva te vrste i ustanovio sam, zašto stranci neće 
da uzmu našeg sposobnog čoveka, rr^šeg jugoslovenskog 
državljanina. Neće zato, jer bi taj video, šta se tamo ra 
di. Tamo se u praksi gotovo u većini slučajeva nalazi 
dvojno, lako zvano duplo knjigovodstvo: jedno knji- 
govodstvo u kome se upisuju stvarni unosi  od   po- 
slova, a drugo falsifikovano, fabrikovano u svrhu i м 
cilju da se naša zemlja izigra, da ne može  naplatiti 
porezu koja joj  po zakonima našim pripada.   1,   ra. 
zunie se, ti stranci u lim preduzećima imaju jedino 
poverenja u svoje ljude, jer su za takve mahinacije 
samo oni dorasli, jer naši pošteni građani ne bi  mo- 
gli to da vrše. Naša administracija mora sve  to  U- 
zna. Bilo bi žalosno da 207.000 činovnika uve zemlje 
ne bi to mogli da  vide kad bi hteli, ali oni su  svi 
obnevideli. A zašto su obnevideli? Zato, gospodo, ži0 

je i tu, nitima linea, korupcija, i zato ti stranci sede 
i zato gospoda u Ministarstvu socijalne politike i g0s. 
poda u nadležnim banovinama uvek dokazuju,  kako 
mi nemamo sposobnih naših ljudi, koji bi  mogli  da 
zamene strance, jer stranci imaju svoje argumente sa 
kojima nastupaju i koji su uvek respektabilni. To  jp 
nešto o čemu  mora da se zamisli. Naši nezaposleni 
radnici muku muče, jadikuju i gladuju sa svojim  p<). 
rodicama, moljakaju, a niko neće da ih razume, ntima 
se kaže da se ne može ništa protiv stranaca,  jeV 
ti ljudi neophodno potrebni. A ti stranci su mahom 
predstavnici  stranih   preduzeća,  većinom   na   granici 

u  pograničnim  krajevima  naše  zemlje.   I   kad   bi   «о 
gospoda zainleresovala da ispitaju zašto su baš tarno 
zašto  nisu otišli u unutrašnjost  naše zemlje,  dobili 
bi odgovor, da to njima više konvenira.  1  zamisliie 

onih 26  — 27  tekstilnih  fabrika u Mariboru,  to   su 
podigli sami stranci — Austrijanci. Da ih pitate zaSto 
su baš došli u Maribor, zašto ne odu do Zagreba, Kar- 
lovca, Sarajeva, Beograda, vi biste čuli da je to njihov 
„kalkil", da im bude jeftiniji prevoz sirovina iz inu 

stranstva. Što se tiče sposobnosti i nameštanja naših 
ljudi, čućete puno obrazloženja u Ministarstvu, \\л 
mi  nemamo naših ljudi za ta mesta, koji znaju' ne. 
mački jezik i koji su dovoljno obrazovani, da bi mo- 
uli rukovati mašinaiiKi i voditi administraciju, Dakle 
gospodo, kod nas se vodi politika za uništavanje  na- 
še radne snage. 

1 ta se vodi sistematski ne od juče. Nije to n-- 
kakva momentalna politika Ministarstva socajtlne po- 
litike i narodnog zdravlja, to je sistem i taj sistem 
se podržava i zato nam u našoj zemlji ide tako i i^j 
će sve dotle, dok se bude podržavao ovaj sistem. Ja 
kažem otvoreno, da za ovakav rad nosi odgovornost 
ne samo Ministar socijalne politike i Vlada, nego \ 
vladina većina, koja to podržava. Vi morate, gospo- 
do, biti svesni vaše odgovornosti u ovome, i narodni 
interesi traže, da se prekine praksa pogodovanja stra- 
naca ma sa koje strane. (Aplauz i odobravanje na 
levici). 1 zato, gospodo. Što se taj sistem podržava, 
nama je uzaman sve naprezanje i dokazivanje, da j-* 
ovome kriva najnesrećiiija korupcija, koju su stranci 
imeli u našu zemlju i korumpirali sve, do čega MI 
mogli doći. Radi toga i naš socijalni i privredni žlvol 
i sve ostalo u zemlji propada, jer je to sistem protiv 
koga se mora protestovati ii ovakvom pravcu. Moram 
da kažem otvoreno da moram i protiv ovog budžeta 
glasati, ma da imam razumevanja za moge potrebe 
koje su njemu predvidene. (Pljeskonje i odobravanje 
na levici). 

Potprelscdnik dr. Avdo Hasanbegović: Ima  reč 
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narodni poslanik ^. Živojin Stevanović. 
Живојин Стевановић: Господо иароднн посла- 

ници! Ие можемо боље нсказати племенитост сво- 
ју, него помажућ« беднима и ненол.пнма. Алц наша 
држава ни за 15 година иије стигла ne само да ту 
племенитост испол>и како je требала и могла, пего 
пије H« све обавезе изражепе у позитившш зако- 
иима испуппла у потпуности. Кад ово говорим мис- 
лим na ратне инвалиде. Збринути су, господо, у о- 
вој зе.мл>п n помогнути сви и свако, л>уди којп пнсу 
дали ни кап зноја место крви. Omi су обезбе^енп, 
обилно награђени и збринути. Алп опн који су да- 
вали своје делове тела за слварање велпкс Југо- 
славије, који су кроз силне муке пронели славу na- 
mera оружја nmpoM читавог света, omi још нису 
збри/нути. 

Господо, од инвалидских судова који су no no- 
вом закону устројепп, једап од најаљкавијих, je- 
дан од наЈзапуштенијих je дпвпзпјски инвалидски 
суд у Зајечару. Ja имам у џепу два случаја. Имам 
решен>е за два личпа инвалида, два бедпика којима 
je инвалидски суд v Зајечару признао право na ин- 
валиду још 26 августа 1931 год. Алп тај предмет 
6д тога дана до дапас mije дошао у виши инвалид- 
ски суд у Београд, г<оме, опет, морам да одам при- 
3Haifoe, јер je врло експедитиван. Па, господо, да je 
тај суд онога дапа na корњачу патоварио то реше- 
ње, оно би до сада стигло у Београд, добпло сапк- 
цију вишега суда, бпло враћено у Зајечар и људи 
би добили инвалиду. Али није то једини случај. 
Ja мислпм у моме крају mi 10% ппсу преведени на 
нови Инвалидски закон. Видите те беднике овуда 
где просе. to није nam национални понос, него na- 
ma  нацпопална срамота. 

Господо, већ 15 годтга како се решава то нн- 
валидско пптањс од разппх стручњака n експера- 
та и зп cne ro време од 15 годипа ппсмо ипак стиг- 
ли да репшмо то питање. Тако да ннвалиди који na 
решења тога питаша чекају, одлазе јсдап за другим 
са чудним уверењем зашто су, ради кога и радп че- 
га су чинили ono што су учипплп n због чега су nn- 
палиди   постали. 

Једап од господе г1релгово1тпка, у nperpecv 
буџета Мипистарства просвете казао je, да наша 
државна управа пнје довол.но пажње поклопила 
националној пропаганди, и предложио je да се na- 
ционална пропагапда врши и преко радио-апара- 
та, преко филмова и ne знам преко чега другога. 
Госполо, пациопалпа пропагапда не може се боље 
изразити n национална пропаганда не може има- 
ти бол.п успех него na тај начин, када се награде 
они који су се за национални рад и службу нацији 
жртвовали, који су делове свога тела изгубили n 
неспособни остали, те када им се за то буде дало 
и признање са падлежпога места. (Аплауз). Због 
тога ми у томе погледу ne треба да идемо другим 
путем, ncro баш овнм путем. Људи који су дали 
животе, којн су дали делове свога тела na пољу 
наци-оналне ствари, иису били васпитани ни преко 
радиа, нити преко филмова, пего су се васпитава- 
ли национално уз гусле; али je село тада бнло na- 
ционално здраво. Не кажем да сада mije. Ho га 
треба чуватн да тако и остане. 

Господо, ne може се и ne сме сс pehu, да ои 
na томе питању код исплате инвалидских потпора 
и других помоћи инвалидима требало н смело да 
се штеди. Ta штсдња, пмала бн можда места na 
свимп  другим местима, али овде joj места пема, и 

ne сме да буде. Кад ово говорим, господо народ- 
im посланици, ja ne мислим да оптужујем пошто- 
вапог r. Министра, јср сс ono инвалидско питање 
провлачи Be)i пуних 15 годппа. Али морам да под- 
вучем и да нагласим, да je no овоме питању хит- 
no потребна измена Инвалидског закона. Мма мно- 
ro случајева који потврђују и траже ту измену. 
Има na прпмер-случај да je инвалид са 100"" ne- 
способности морао да направи _уговор o задрузи 
са једним другим сељаком. Па како je овај инва- 
лид сада нзгубио npano na ппвалидску потпору, 
овај његов задругар сада га избацује. И кад смп 
код тог пптања n те стварп, треба да признамо 
да се у погледу исплате заостале инвалидске пот- 
поре за последњу годипу осећа код Мипистарства 
социјалпе политике извесап рад. 

Господо. здравствене прилике у патем селу 
нису добре n нису још такве, да их се државна 
управа може решптп n ослободити. Ja верујем ci 
колико се тешкоћа бори г. Миппстар социјалне 
политике и народног здравља у спровођењу no- 
литике свога Мипистарства. Алп ппак молим ro- 
сподипа Минпстра да у ггогледу давања помоћи за 
разпе водоводе и друга хигијенска и здравствепа 
питања, која су у вези са народним здрављем, у- 
чини колико je то могуће ne само ca материјалне 
стране nero и управцу одржавања и поболЈшања 
здравља нашег села, да би се народно здравље до- 
вело и да би ono било na ступњу na коме треба 
да буде. 

Верујући да lie r. Министар v овоме правцу 
учинити сие mro je иогуће и да he Зајечарском 
инв. суду поклопптп потребну гтажњу да се за- 
остале ствари што npe сврше — јер je то и право 
и поштено — гласаћу за овај предложепи буџет 
Министарства соцпјалне политике и народног 
здравља. (Одобравање n пљескање). 

Потиретседиик др. Авдо Хасанбеговић: Реч 
има народни посланик г. др. Ђуро Остојић. 

Др. Ђуро OcTojHli: Господо народни послани- 
ци! Заузет радом у Фппапспјско.м одбору, мепп 
je жао да нисам могао да пратим експозе rocno- 
дина Министра социјалне политике и народног 
здранл.а. C тога hv бити слободан да овом прилн- 
ком учиним неколико кратких напомена. 

Господо, ja знам да je тешко говорити o ства- 
рима, које изпскује материјалне издатке, пошто 
je Народна скупштина принуђена те издатке да 
смањујс n компримира. Алн ипак, специјално у ■'■ 
воме ресору, ресору Министарства социјалне поли- 
тике и народног здравља, треба воднти нарочито 
рачупа, да сс не би учиниле абнормалне компре- 
cnje, које би довеле народно здравље v опасност. 
Смањивање материјалних кредита овога Мини- 
старства довело би до тога да сви скупи медицин- 
ски уређаји no болницама и хигијенским заводи- 
ма остану нбискоришћени, да no болницама ne бу- 
де побољшана иначе мизерна храна, да нема ника- 
квог рубл.а, тако да би na raj начин дошло у пи- 
тање и одржавање наших болница. Природна ствар 
да код таквог стања no болницима, народ се кло- 
ни државних болница. И место да се nponarnpa ле- 
чен>е народа no државним болницама, где се лечп 
са најсавршенијим методама, парод иде у болнипе 
тек у крајњој пужди, јер зна да болппце ппсу спаб- 
девене са оним mro je за лече1{)е потребпо. 

Исто тако и готово joni rope je craiBe хиги- 
јенских установа.   Хигијенске установе,   пекад су 
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код нас, господо, циетале, one су биле понбс иаше 
хигијенске службе, one су истицане за пример у 
иностранству   у   много напреднијим земљама ол 
nauie. Смањивањем кредита ових хигијенских у- 
станова оне су понопа доведене у питање. Доие- 
денс су у питање one велике инвестиције које су 
уложене у те хигијенске установе, да нам потпуно 
пропадну.   Последице,   и опасне последице тога 
смањивања показале су се већ рве године. Mu до- 
живљујемо н сведоцп смо појава епидемија ona- 
сних болести у нашем народу, које су сматране да 
су дефинитивно сузбијене и искорењене. И зато 
господо, не смемо ићи у овој институцији, где се 
радп o питању здравл>а народа, ие смемо uhu и- 
спод једцог дознољеног минимума. Ja знам да ми 
г. Министру ne можемо да дамо онолико срестава 
колико би било потребно да снабде one институ- 
ције да on омогућио њихово најбоље и најправил- 
није функционисање. Ми морамо OB.IM установама 
да обратимо највећу пажњу н предвиђене пози- 
ције и креднте стварно да утрошимо, јер ту се, 
гбсподо, ne смеју n не могу правити уштеде. Мора- 
мо водити рачуна да смо скоро пре неколико не- 
дел>а донели закон o сузбијању полних болести. 
Спровођење у дело тога закона тражиће пздатке, 
a нарочпто у тим хигијенским установама, јер one 
he у главпом бити заузете прегледом, a уз то и 
лечењем гаквих болести. Алп he тражити издатке. 
n код болница, je]) lie се известан број таквих слу- 
чајева иорати подвргнути болничком лечењу. 

Сада бих био слободан да неколико речи про- 
говорим и 0 лекарима. 

Ja сам већ пре две године пледпрпо, али пз- 
гледа узалуд,   да се сапира питањс   стажиста no 
болницама. Једино су лекари v том положају кад 
cnpme факултет да морају пртитп праксу бесплат- 
но. Када бп то било n код свпх академских грађа- 
na, na n Боже помозп, нека влада правда na сип- 
ма страпама једнако. Међутим правници стажери, 
инжињери стажерп, професори стажери, имају хо- 
nopap, док лекари тога хонорара немају.   He ми- 
слите, господо, да као лекар ,говорим у интересу 
лекара.   Ha жалост овај интерес, ових стажиста 
ступа у други ред.    Али се такве праксе показују 
штетппма за пародпо здравље.    Ha велику нашу 
штету пре пзвесног броја годипа лекарски стаи: 
смањен je na годину дана место да се повећа na 
две и три годппе. Прпродпа je ствар, господо, ле- 
карскп стаж којп je неплаћен, ne може се повећа- 
тп, то je jacna ствар.    Млад лекар, кад долази у 
болницу na стаж,   долази    у горем    стању него 
кад je бпо медпцппар na Упиверзитету и iberoB je 
цилј да се што npe отресе стажа n доНе до хлеба. 
Од тога трпи народно здравље, јер лекари са је- 
дногодишњим стажем, су пра1ктични лекари. Они 
иду у широке масе народне које немају материјал- 
не могућности, да дођу до лекара специјалисте и да 
се тамо лече и прегледају.   И људима из народа 
сигурно je nniepec, да у евојој средппп добију je- 
дног потпуно спремног лекара како би могли увек 
имати поверења у њега n они и њихови чланови 
Hehy друго да напомињем пего једпо од најдели- 
катнијих дужпостп лекара у широким народним 
слојевима, a то je асистенција и вођење порођаја. 

Господо, ту се два живота полажу v рухе ово- 
га лекара: живот жене, која pal)a, и живот детета, 
које треба да се роди.   To je тешка   медицинска 
радња. За ту радњу треба добра пракса n доброга 

искуства. Зато сам ja тражио, a сада молим ro- 
сподина Министра, да се што npe v томе погледу 
реформише стаж, да се продужи како би практич- 
ни лекари стварну праксу стекли у болницама. Јер, 
како je дапас у болпицама? Болнице имају лекаре 
приправнике, секундарне и лекаре специјалисте. 
Tn лекаЈш стварно врше лечење болесника у бол- 
ници, a од вол.е стажиста и његове амбиције sa- 
micu, чиме lie се занимати, колико iic радити и шта 
he научити. He смемо да се ослонимо na индиви- 
дуалну вољу, морамо тражити објективне услове, 
да младп лекари стекну практично знање, upe но 
што ступе у слојеве народне да буду лекари п у- 
читељи. Зато пледирам за продужење стажа, али 
n за награду лекарима. Ако се ппкако друкчије но 
може помоћи, рнда да им се да стан и храна a сп- 
ромашним лекарима, којп су na пракси, n новчана 
помоћ. Ово се за лекаре стажисте поставља као 
ji чрп социјални проблем. 

Ja могу да кажем да мп пемамо сувише лека- 
ра, н тврдпм, да пемамо ни довољан број лекара 
колико су name потребе за лекарнма, само треба 
да подесимо организацију санитетске службе та- 
ко, да дођу m лекари до парода. Пре две године 
изнео сам статистичке податке, на оспову којих 
сам утврдио да у Београду има више лекара, ие- 
го no свима срезовима и селпма Југославије. (Ми- 
нистар   социјалне   политике u пародпог здравља 
ИвЗн Пуцељ: Тачно!). Па, господо, мп оида ис по- 
стизавамо сврху, коју треба: ne идемо да чувамо 
народно здравље онде где je његово језгро и осно- 
г.а, онде где je нзвор пародпе снаге,    a то je  на 
селу. Треба да настојимо, да што npe проведемо 
у живот организацију здравствених општина, KU- 
KO би лекарп    билн запослепи    у    здравственим 
општинама, и како би народ имао користи од бли- 
зппе лекарске. Кад бн провелп оргапнзацнју здрав- 
ствспнх општина,    опда ne само да ne би имали 
лекаре без посла, пего можемо да консумирамо за 
10 годипа прираст мла})Их лекара с наших универ- 
знтета. Природна je, господо, ствар, да здравстве- 
не општипе ne могу саме управне општипе спро- 
вести у живот, јер су у тешким материјалним при- 
ликама.    Ту je потребпа комбипоиапа    акцпја  са 
страпе општинских управа, са стране банских \- 
права и са стране Мипнстарства социјалне полити- 
ке, како бп na тај начин преко здравствених оп- 
штина давали  lenape и лекарску noMoh селима и 
сел>аку. 

Ово.м приликом, i осподо, морам да се дота- 
кнем n лекарске минималне тарифе. Ona тарифа 
донесена je 1926 године, где минимални преглед 
Konira 30 динара. Ми сви зпамо, да je за дана- 
шње прилике та такса висока, јер сел>ак пема тих 
30 динара да плати лекара. C тога бих ja молно r. 
Министра, да ову лекарску тарифу од 1926 године 
подвргне једној ревизији, и да je спнзп бар за 
30%, a може n liinne, јер no члаиу 41 Закопа o лс- 
карима, Министарство чма да изда максималну 
тарифу, Па би се овде могло uhu у доп.ој граници 
n ниже, за 50%, a моглб би поставити горњу гра- 
ппцу, да лекар ne би био npii4BpmheH за тарифу, 
него да за сиромашне наплати мање a за богата- 
ше више, у границама, које i\ Министар тарифом 
пропише. 

Ha оио ме нагнало заиста ro, да данас сеоска 
сиротиња ne може да се послужи лекарем, јер ne 
може да плати тпх 30 дппара. Једва може да пла- 
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ти и 10 и 15 динара. Ja сам ca мпогнм лекарнма 
|оворио o тој ствари и они су ми изражасали ми- 
шлзенЈе да би тарифу трсблло снизити, јер no тој 
тарифи лекар нс сме да иде испод таксе, него је- 
лиио може евептуално да бесплатпо лечп. 

Mu  имамо, господо, сталмо меморандуме, пре- 
ставке,  лекарских корпорација   односно извесних 
неправди, које се састоје у такозваној кумулацији 
хонорара и т. д.    One преставке   остају већином 
г-лас вапијућег у пустињи. Ja сам и o томе у своје 
време  говорио, јер код иас посто.јн установа ком- 
курса,  na сам тражио да сс тај конкурс укине нлн 
да б\-дс стварно конкурс т. ј. да путем њега до1)у 
до положаја omi који имају најбоље квалифика- 
ције  и  najiiciiii број година службе ит.д. Али, го- 
сподо,  лекарска комора требала би да размахне и 
ca своје стране. Углед лекарског сталежа послед- 
н,их  година пао je. Mii тек можемо да се сећамп 
оних  предратних времена када je лекар био једап 
од најугледнијих чланова namera друштва.   При- 
родио   поратна    деморализација    срозала  je    све 
друштвепе сталеже    na пнжу меру    од предратне. 
При томс се није могао да отме mi лекарски ста- 
леж.  Привредна криза и екоиомска депресија no- 
јачала je борбу за парче хлеба н конкуренцИју .мс- 
iiv  лекарима. To je донекле разумљиво.   Алн та 
борба ne сме да npeljC иеру дозвољеног, ne сме да 
пређе границе најпримитивнијег схватања морала. 
Зато лекарске коморе греба да обрате пажњу да 
у сваком конкретном случају преступа лекара ствар 
испита и строго и брзо кажњава. Јер господо, не- 
поволјНО се гледа на рад лекарскнх комора, јер се 
мисли  да оне пнкада неће да осуде лекаре a im- 
repec je лекарског сталежа бар да v своме двори- 
шту   прво помете,    да очистм, колико може сам. 
Природпа ствар да те лекарске коморе не могу то 
извести   на један идеалан начин него им треба да 
помогне  извршпа власт, т. ј. да one своје одлуке 
односно дисциплинске пресуде у лекарским редо- 
вима   могу саме да проведу    уз ефикасну помо! 
државне егзекутпве. 

Ja 5их, господо, хтео још да се дотакнем једме 
актуелне теме, a то je питање лекара социјалног о- 
сигурања. Ja hy бити сасвпм кратак у томе. Hn у 
каквом  погледу na ни у овоме, кад влада прнвре- 
лиа  депреспја, ne могу се проводити пеке рацпо- 
налне  реформе. Можемо само да крпиио чекајући 
бол>а времена n бол>е прнлнке, када ћемо моћи с;; 
маље нервозе и више објективности да na сва mi- 
тања   гледамо na n na пптања лекарске службе у 
социјалном осигурању радника. Јер у данашњим 
приликама се апсолутпо ne може провести слобо- 
дан   избор  лекара.  To  може  да  служи  као једна 
идеја,   али и лекари морају сами да буду свеспп 
да се  у  дапашп.пм прнлпкама ne може да спровг- 
ле слободни избор лекара. A да ли би ra требало 
провести то je ствар дискусије. Треба да будемо 
свеспи тога, да je, као сис тако и радппчко осигу- 
рање дошло у тешку крпзу. И када бп радппчко о- 
сигуран>е дало све ono што се од њега тражи, mo- 
ra би  нестало за три месеца, ono би било приси- 
i.i'iio да ликвидпра. Зато и ono мора да се пружа, 
оиолико,  колико се може покрити. Алн за једну 
ствар ja бих пледнрао да се провеле, a то се може, 
јер   ие   задре у матерпјалпе издатке. To je потпу- 
на самосталпост лекарског рада у стручном и ад- 
мипистративпом    погледу.   To je једап   захтев о- 
правдан и у интересу je упапређења лекарске слу- 

жбе у радничком осигурању. A mro се тиче сло- 
бодпог избора лекара, то да оставимо за евенту- 
алну дискусију и боља времена. 

Са ово неколико кратких напомена ja попова 
молнм господина Министра, да енергично настане 
да Влада у овом Министарству ne тражи уштеде 
него да све кредите који су предвиђени стварпо 
ефектуира и изјављујем да hy гласати за буџет. 
(Живо одобравање и пл»ескање). 

Потпретседник др. Авдо Хасанбсговпћ: Има 
реч г. др. Нпкола 1Сешел>евић. 

Др. Ннкола Кешел»еви11; Господо, вама je сви- 
ма познат onaj лепи појам o лекару,   o лекарској 
дужности, o лекарској професији, који je постојао 
upe рата a који и дапас постојп у друштву. A v 
исто време зпатс и ви сви да у последње време по- 
чиње све 4eiiilie и чешћс да сс верује,    na n сам 
лекарски сталеж, и сами лекари почињу да верују 
да се у том погледу нешто изменило. Све miiiie се 
и сами жалс na свој положај. Некада кад се могло 
све определити у златној валути. мислило се да 
диплома доктора иедицине вреди 200.000 златних 
франака, тако   да се за сваког доктора медицине 
са том тптулом сматрало да нма тај мираз. Данас 
диплома доктора медицине    ne п|)сди готово mr- 
шта, ако иза леђа тога доктора нема пеке протек- 
ције, којом he да се користи да осигура себи зара: 
ду. Услед опште кризе дошао je лекарски сталежу 
бедан положај. Може сваки да дође у такав поло- 
жај да буде подложап корупцији и да буде неса- 
вестан. Алп код лекара и код судија ne смс бити 
несавесности нити сме бити корупције. Onaj којп 
треба да се служи тиховом спремом    И зпатем, 
иора увек имахи nvno noBepeibe   у те људе чију 
помоћ тражи, јер једнима се поверава телои душа 
a другима част n имоиипа. A ja не зпам која je од 
те две ствари важнија.    Код   лекарског сталежа, 
KOJU се сматрао некада као најосигуранији, дошло 
се данас до тога да ми имамо лекара, који се ста- 
рају да се запосле ма где као послужптел.п, кон- 
дуктери трамваја. општппскп  nncapn  пт.д.  na  mi 
na тој страпп не могу да нађу себи парче хлеба. 
(Чујссе: Hehe да иду у села да служе!). Huje тако, 
господо, прошла су та времена, ja те ствари знам 
боље. Знам да je nanp.: 1923 годнпе био^асписан 
конкурс за лекара   у једноме срезу,   Шар-планин- 
ском, na mije хтео да се јавн nn једап лскар. A ка- 
да ie npe две гбдине распесан конкурс за то место 
јавило се 23 лекара. Ta тврдња, дакле, да лекари 
неће да иду у села, апсолутпо ne стоји. Дапас je, 
господо, дошло време, no моме мишл.ењу n no ми- 
шл.еп.у многих мојих колега,   када je апсолутно 
неопходно потребно провести социјализацију це- 
локупног иедицинског сталежа. Лекара треба до- 
бро материјално осигурати, спремити да буде eno- 
собав ii спреман за свој стручни посао и да његов 
рад буде само социјалан рад   a ne као приватан 
посао. Ja мислим да'је ово једини прави начин на 
којп се иоже решити то mnan.e: социјализација 
медицине. И онда he сс видети да he na тај начин 
све' вароши и сва села nohn до лекара и мп ne са- 
мо да нећемо имати конкуренције међу лекарима, 
него још неће бити пи довољпо лекара. 

Ми имамо установе лекарског сталежа, лекар- 
ске коморс, a у последте време сипдпкалпс лекар- 
ске организације, које xolie да штите своје соци- 
јалпе пптересе. Све те зваппчпе и незваничне ој)га- 
»изације ако су коморе озакоњене, ne прсде mi- 
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шта, jen немају никакво право нити власти, Кад 
у једном чисто лекарском интерном питању, у пита- 
њу конкурса, neii седам до осам година лекарске 
коморе траже да се стаие na јсдаи једини правилан 
пут, да се лекарска места попуњавају путем кон- 
курса, na не успевају, значи да лекарске коморе 
ме могу д постигну мишта. Исто онако као што je 
у Аграрној банци, фабрици шећера и другим у- 
становама има људи који заузимају no неколико 
места тако има и лекара којн имају no 5—fi na м 
Hume мсста, док међутим имамо младих лекара 
којн немају ни хлеба да једу. Чим се за дедно ам- 
булаторно место на пример v општини — где тре- 
ба да сс приме млади лекари, пошто ie то посао 
лакши и мање одговоран но посао v болпици, где 
трсба да доће један спремап почетник — јављају 
милиопери, којн имају својс куће, или професорИ; 
онда разуме се, да сви они млађи лекари бивају 
одгурнути и од ових места. Међутим, no свима 
другнм службама може се заузети и 11 места, али 
v лекарском сталежу ппсолутпо пе може више од 
2—3. 

Ja мислим да Министар социјалне политике и 
народмог здравља треба ту да предузме мере којс 
предлажу лекарске организацијС| jct) онда hc сви 
лекари да буду запослени, и стариЈи и омн млађи, 
који морају у Београду и другим већим местима 
да се накупљају ради тога што морају да се спе- 
цијализирају. Јер ие могу да се специјализирају 
према новом закону у оним местнма где нема пе- 
ликих болница и клиника и већи број старијих ле- 
кара п професора. 

Ja се ne слажем са г. предговорником v погле- 
ду уредских лекаа и сматрам да je такво стање на- 
!iiii\ уредских лекара у толикој мерн пснздржљи- 
во, да бивају чак у своме стручпом pa.iv ометаии 
од чиновника из уреда. Лекар je ограничен вишс 
пего треба разннм нормама и одредбама тих уре- 
да и у стручноме раду. Мииистарство социјалне 
политике и народног здравља no садањем закону 
има врло мало моћи да дејствуje на те уреде. 11 
сам г. Министар п надлежни претставницн Мини- 
старства, који на томе раде, сами признају, да cv 
немоћни да ма што озбилпш предузму н да се то 
стање поправи. Зато то стање мора да се новим 
закоподавством исправи, зато je потребап нов за- 
кон o осигурању. 

Имамо, господо, једно питање, o коме je гово- 
рио г. Стефановић потпуно правилно и тачно. И- 
мамо ред л.уди који би морао да буде lunu иацио- 
нални поиос, a omi су nama национална срамот, то 
cv иивалиди. Ja мислим да иема пи једне државе у 
Европи, која за 15 година mije коначно решила 
инвалидско питање. Код нас имате и данас масу 
инвалидских предмета још нерешених no којима 
ne знате да ли je неко инвалид или mije. To je, го- 
сподо, брука државе n напослетку човек мора да 
мисли да he се нпвалидско питање моћи једино да 
реши смрћу, јер hc сви инвалиди до решења u и- 
ховог питања да изумру и тако држава неће мо- 
рати да им да ono mro je дужна и mro треба да да. 

Донет je Инвалидски закон. Инвалидске коми- 
сије мзвршнле су преглед и квалифицирале инва- 
лиде, дошла je међутим коректура инвалидског 
закопа, све je пошло поново, дошла je друга к >- 
ректура, cne je попово пошло. Проценат инвалидп 
све се више и mune смањује a mi знате да пх има 
који прнмају и пепзију n инвалиду, према решењи- 

M;I      (^(лстјткатпма из афере са инвалидима, док 
прави инвалиди не могу да до1)у до свог права. 

Ja сам лењске годиие статистичким цифрама 
доказао како je стање инвалида и. пр.: у Upnoj Го- 
ри. У Црмој Гори има свега 'МОО инвалида, a ме- 
IjvniM je пало мртвих само иа Бардањолу 7000. 
Ono mro инвалидско питање није решено у току 
15 година, највећа je и пајтежа л>ага и срамота за 
машу државну адшшистрацију, и мислим да бн 
Народна скупштина једном требала већ да при- 
сили Краљевску владу и Мнпнстарство за социјал- 
ny политику, да то у једном најкраћем року мора 
дефинитивно решити, na мека се огреши и са 10%, 
биће опет боље него овако како то данас стоји! 
Kao mro je рекао народни посланик г. др. Остојић^ 
има г-'li n у лекарском сталежу на жалост све че' 
inlinx n чешћих случајева, којп су за критику и о- 
суду. И сматрама да одавде треба почети са pam- 
чишћавањем ствари. Зато сам слободаи да обра- 
TiiM пажњу г. Министру за социјалну политику да 
се ni случајевп најенергичније кажњавају и про- 
гоне, јер свуда може да будс несавесности и сву. 
да се може опростити некп малп проценат неса- 
весности. Само у суду и у медицини то ne сме да 
буде. Ja обраћам пажњу г. Министру na једну но- 
тицу o једноме догађају, који се десио у Чачку. 
Hehy да прејудицирам ствар, али je тај догађај те- 
жак, озбиљан и страшан и ако je on истинит, ja 
молим господина Мнпистра да суспендује cne оне 
који су учествовали у томе догађају, na да они 
који су збил>а кривн повуку n заслужепу казпу. 

Ja сам принуђен да обратим пажм.у jom на је- 
дпу ствар. Ви сте говорили, a нарочито je то било 
\ npnnaiiniM разговорима, како поједине болнице 
нису примале л.уде у болницу, да je процедура око 
тога замршена, како се траже паплате трошкова 
и разна уверења. Али оном прпликом треба папо- 
менути jom једну ствар. Иаше су болницс тако сла- 
бо кредитиране, да one живе од оних средстава 
које mi Миппстарство даје, и због тога се чопек 
мора зачудити, како one уопште могу да постоје, 
n мислим да су ретко где у којој држави на свету 
болпице снабдевене тако малим средствима као 
код nac, где се оскудева у завојном материјалу, 
где се оскудева у ппструмептима, где се оскудепа 
v лекаријама и у довољној нези персонала, a бла- 
годарећи још старим закопмма постоје и екомомц 
no болницама, који и сувише вршљају no болни- 
цама и дају слабу исхрану, јер су лекарп потпунп 
немоћни и не могу тим људима да се снађу и да 
изађу na крај. Ona he се ствар у ова доба кризе 
jom само појачати. Ми на жалост и овде видимо 
да се сасвим обратпо ради од onora како би тре- 
бало да се ради, и уместо да се овај буџет повећа, 
ми видимо, да се он pennocno скраћује. Ja мпслим 
да je то једна велика грешка и понављам, да у ко- 
лико je год nelia крпза беда и пезапослепост с је- 
дне стране, у толико je с друге стране n впше бо- 
лести, и више ЛјУди којима треба да поклопимо 
више социјалног старања. И пошто cv те две чи- 
ii.emme у nean једна с другом, то ja сматрам ла 
onaj буџет мора да се повећа. Међутим код нас 
се впдптс пде сасвпм другпм путем. И док сте ви 
гласали за повећање оних познатих памета, вн 
овде ne дајете ono, mro je пеопходпо потребпо. 
Из свих ових разлога пзјавл>ујем, да hy гласатп 
против. (Одобравање и пљескање na левици). 

Потпретссдпик Карло Ковачевић: 1 !ма реч na- 
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родни послаиик г. Ллбии Коман. (Чује се: Није ов- 
де). Има реч г. Север Варда. 

Север Варда: Господо народии послаиици! И 
ако Je наше далматинско Приморје надарено при- 
роднгим лепотама, плодовитост и богатство 11)егове 
земље заостаје на миого иапрам осталим крајевима 
jmnie земље и нема у том поглелу сиромашнијег 
краја иего што je иаша обала, a још внше наша За- 
гора. AKO се прође кроз наше загорске крајеве и 
виде она пуста голет, човек иора да пита: Од чега 
ii  како може да живи оиај оиромашни иарод? 

Од увек се наши крајеви називају пашзним 
крајевима п нема изгледа ла би се она пасивност 
могла тгрегворити у активност, јер се крш И голет 
свуда простиру, a родне земље нема, a и о«о мало 
што je пегде има, оно je поплављеио. Код пас не ио- 
же бити говора o томе да би једна добра родна 
година могла покрити потребиту прехрану нашега 
народа, јер ма колико добра и родна била, ми смо 
j век naći и греба да уважамо жито из житород- 
них    крајева и no трм   остајемо   грајно   паоивни 
кра јеви. 

Ona паскниост наших крајева још umne одска- 
че у доба данашње кризе, када карод оскудева, 
када нема roeopa o каквом раду или еииграцији, 
кад нема шта да 'прода или да зарали и овај про- 
блем прехране паоивиих крајева постао je од осо- 
бите важности, na му треба посветитп особиту брн- 
гу и рсшити ra на праведан и трајан иачин да сс 
ано ие понавља сваке године као ново пптаи>с. Наш 
ic народ најскромнији: Стандард и.еговог живота ie 
најггростији, јер не тражи лпуге хране већ хлеба 
или кукуруза, na ie захвалан Краљевској влали што 
му омогућава јефтииу храну у oso тешко доба. И 
ракије и прнје и после рата завреме привредае кои- 
јуктурс наши су крајеви били пасивни и ми смо при- 
је рата уважали живот ji3 других крајсва. Онда смо 
уважали жнто a особито кукуруз преко мора са ла- 
l,i\ia из Брајиле и чак нз Аргентине уз опрост уво- 
знс uap1|f[e и У3- ieil)r4Hn подвоз и тако je наиг на- 
род долазио до јефтине прехране. 

Сада када се свакс године понавља питање бе- 
сплатних упутница за жито за пасивие крвјеве и 
ово питање постаје из године v годииу све то тежс. 
пз би било праћедно да се то једном за вазда трај- 
iio уреди и да сс оно биједно и оскудно пучанство 
опскрбн са јефтиним кукурузом (јер друго не тра- 
жи), a ие да једино оно плај.а за подвоз жита више 
иего ли je вредно жнто и др« je у Војводини и дру- 
гим крајевима name државе био no 50 динара no ме- 
тарској центи, мора он ла плаћа исто толнко, дагта- 
че и више за подвоз, мора да ra купује уз луплу 
цену, iep има да ra вози у унутрашњост наше За- 
горе.' mro још више поскупљује његову цеиу. 

Издавање viivniima за жито за пасивне краје- 
ne, Kofe cv се првашњих година давале бесптапго и 
у довољжум броју. сада се све то тежс »мање из- 
давају и то, ие внше бесплатио, Beli са 75% попу- 
ста, a' последп.с ci само 50% попуста и то v врло 
ограниченом броју и место да се ова помоћ пружа 
на почеггку jecen>cke сезоне, када je жито најјефта- 
mije. оиа се сваке године ксаио даје. 

j;i мопам овде дагги потпуно признање и пове- 
реше г. Минисгру соц^талне политоке и иаролног 
здравл>а, који се несуМЊИВО са великим разу.мевањ ■-., 
прилика нашега кпаја заузима да v првом реду пру- 
жи обилату гтомоћ пашвним крајевнма, што je г. 
Мииистар социјалне политике и иародног здравл,,-. 

n недавно показао допошен.е.м уредбе o јавннм ра- 
аовима и ■гаме што je, ire чскајући на прпход пред- 
виђених такса, мсиословао ппзајмицу од 30,000.000 
динара, na овај изиос признатом експедитивиошћу 
одмах разделио no бановинама, и што je питање 
јавних радова и пптач.с прехране паспвппх крајева 
данас у своме експозеу на првом месту истакао. 

Ja сам у мом говору прнгодом дискусије буџе- 
та Мииисгарства саобраЛаја између осталог и ово 
miTaihc укрзтко изпео и молио г. Мипистра саобра- 
luija као ресорпог Мппистра за нздавање упутпица 
за кукуруз да би нзволео повисити броЈ упутница 
за кукуруз и то ca најмање 70% попуста нли ла бп 
изволео понова увестн паспвпе тарифе за превоз 
жита за пасивне крајеве које су прије важиле. A са- 
да нзиашам ово важпо пптап.е пред компетснтнпм 
Мпнпстром социјаиие политике и народног здравља 
којему прппада прехрана паоивних крајспа и које- 
му су прилике паснвппх крајева најбоље познате да 
ганајтоплије замолпм, да би ово важио miraibe прс- 
хране пасивних крајева што прије и боље уредио 
јер 450 упутница за кукуруз, колнко je до сада /ta- 
ro за Прпморску бановину, одвнше je мало, јер je 
сав загорски и приморски парод Прпморске бановн- 
ue упућен иа хитну помоћ. 

Ja се иадам да he уредба 0 јавним радовима 
бити ускоро озакоњена и да he се као закоЈГ про- 
пгирити n повећати иа начин да ће ова врло кори- 
čira уредба битн од велике помоћи и користи за па- 
сивне крајеве. 

Ови јапии радови морали би бнтн већнх днмен- 
зија a ca одређегаш цил>см, да се таме пзведу ра- 
дови трајие и опште користи. A како je у уредби 
предвиђено да бановипе могу закључиватн зајмове 
или позајмице за финансирање јавних радова, то 
he особито сада у доба привредне кризе овакови 
радпни имати миого Behe важности иего лн иначе у 
доба просперитета, Имајући пуно noBepeihe у лич- 
ност господииа Мииистра соцнјаие политике н иа- 
родиог здравља ja ћу гласати за буџет Миннстар- 
ства за социјалну полнтнку н иародног здравл.а. 
(ОдобраваЧ)е). 

Потпрстседиик др. Коста nonoBnh: Рсч има г. 
Милош Драговић. 

Милош Драгови!!.- Господо иародни посланнци, 
буџет овог Министарства o коме се расправлЈа има 
можда најхумаиитариији делокруг рада у земл.и, 
јер води социјалну политику н брнне се o иародиом 
здрављу. Kao и остала мипнстарства " ово Миии- 
старство долазп у домен политике, a ne активпости 
и кокцепције за ова врло важна пнтања, јер, го- 
сподо, греба да се има иа уму да мн 15 годииа жпви- 
мо уједињени и ослобођени, a још нисмо признали 
породицама оних који су се жртвовали, који су na-m 
за слободу ове државе, право да могу несметаио 
уживати оно што су њихови родител.п и крвљу сте- 
Km. Петнаест година nanni ппвалпди n инвалидске 
породице потуцају се од немила до педрага да eno- 
ja инваиидска npasa једаппут добију. Најпптере- 
сантније je то, што преиа важећем закону у место 
да имамо судове који he експедитивнпје свршавати 
те стварн, јер сада пмамо среске судове, имамо ди- 
визијске обласга где се ствари нагомилавају без 
пкаквог рода, где раде пеппсмепн регрути ово као 
прековремени nocao, што, наравно, кошта скупо 
државу. 

Што се пре две до три године дало да се добија 
решење o праву na инвалиднину; господо, још кад 
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се томе дода ла je узет цензус порезе од 120 динара 
да се може имати право на прнјем шшалиде, онда 
узмимо опакву ситуацију: Ако je један ратник био 
у задрузи пре 10 годпна, или у доба осакаћења или 
погнбнје, и ако он данас плаћа 120 динара, мада je 
пспкаћен или његова породица остала без храпите- 
ља, одбнјен je од шшалидс, a нико не узима у об- 
знр то да наступа оснромашење U услед тога, што je 
пеко онеспособљен за рад. Ла бих пристао иека сва- 
ко да руку илн ногу за слободу ове земљс, na иека 
оц добије иивалнду, na макар то бпо и г. Бајлопи. 
Немојте, господо, ударатп стално no тпм ратницн- 
ма, који су дошлп опеспособл.спп са бојппх поља за 
слободу one земл)е. Најзад једно бп требало да се 
зна у овој земл.п, ко je пнвалпд a ко није, a то he 
се постићи ако се то npenece na среске судове, где 
би се уз сарадњу општииских n управних власти 
доносила решеља. 

Друго важно пнтањс које се овдс третнра, је- 
сте осигурање раднпка. Bn знате добро да тп урели 
nocroje no једном закоподавству које изгледа ne- 
промепл>пво, a потребпо je да се то законодавство 
измопп n саобразп прплпкама, јер пмате такве аио- 
малије у закоподавству, да једап радпнк кад ради 
on уреду плаћа, a кад ne ради опда уред o њему ne 
води рачупа. Mn смо у тим уредима створплп један 
посебан ред чиновпичке хијерархије који je ауто- 
помап и којп je себп пајбоље уредио капцеларије 
и зграде са крвавнм парама пашег радннка да у п.и- 
ма жпвн, без обзпра да ли he радник којп je дао 
свој улог у фопд, имати парче хлеба, on и п.сгова 
порсдица, или nclic. (Коста Алексић: Да укппемо 
онда уреде!). He морамо укппутп, алп треба их no- 
ставити ira једпу еластпчиију базу рада и na једпу 
разумллшију политику, коју пма да води, 

Господо, да пређем na треће пптап.с које ипте- 
ресује пашу земљу n nam парод, a то je псхрапа па- 
снвпих крајева. Изгледа ми да смо ми предузпм- 
л>ивнји тек онда кад нам се укаже прилика, ии ми- 
слимо o печему тек кад ono доНе и водпмо рачуиа 
o нечему тек кад се ствар појавп у пуном јеку. Ни- 
ко ne мисли o псхрапи пасивппх крајева све док на- 
род ne почпе да једе трапу плп кору од дрвета, бла- 
годарећи   псспособпостп   Миппстарстпа ооцијалне 
политпке n пародпог здравља. Господо, пре рата у 
Србпји постојалп су тако звапп општипскп кошсвп, 
који су за тешка ii црпа врсмепа скупљали храну од 
стаповшпптва,   стављалн у општапске   кошеве и у 
случају нужде давали храну свпма који су у оску- 
дици, жита н храпе да се у тнм временима прехра- 
не. Ja мпслим да je то пемогуће дапас; али би ппак 
било могуће, ако би се хтело ово питап>е у пстини 
правплпо да реши, да се ту створпо један капптал, 
Koin бп се могао преко среских одбора — Бановппе 
избегавати, јер су гломазпе — n преко општппскпх 
одбора старатп, да свака породпца у onoj држави 
ne гладује n тако, кад je пужда, ла ona може олмах 
пз тога фопда или кад има резервне храпе, приба- 
витн себи срсдства за егзистенцију, с тим кад се по- 
бољшају прплике, да ту изузетну храну или повац 
врати. Kao што видите, господо, то mije пнтање којс 
треба мпого студиратп, n за које бп пам бплп по- 
требпп карочити паучпици. To je niiTaibc само добре 
пол>е и нсправпог схватања прплпка у којнма жи- 
вимо. 

Господо, брзо прелазим преко ових питања, 
јер мислимда се задржнм na једпом врло важпом 
пнтању, које je и у прошлом скупштипском   засе- 

дап.у било предмет једног крупног разговора, то je 
питање апотека. Нас 134 пародпнх послапика под- 
пели смо били једап законски пројекат и у њему 
тражнли спстем    слободпих    апотека, т. ј. систем 
слободног отварања апотека, са пуним увсретем дл 
таме вршимо једпу културпу мисију и да тпме омо- 
гућујемо да свако место добпје апотеку n да сваки 
магпстар фармације    може нз својпх    сопствених 
средстапа   отвормти себп радњу односио апотеку. 

Господо, то je било n соцпјално и потпупо смо 
разумелп прплике у којима живпмо. јер, данас, кад 
na nainiiM факултетима пмате толнки број правни- 
ка, фнлозофа, инжи^ера и медицинара, који гле- 
дају да no свршеном школовању одмах ступе у др- 
Жавиу службу и да у iboj добију чпиовппчки по- 
ложај, ne мислећи да приватпим радом себн створе 
егзистепцнју, зашто опда ne бисмо и овим људима, 
који ne траже чиновничке положаје, пружили мо- 
гућпост да отворе радње, одноопо апотеке и да ра- 
де у струцп за коју су се спремали. Сем тога и на 
крају пастаје пптање, шта he бити са том много- 
бројном интелигенцијом која се ne може збрииути 
n поставптп? И сам ГОСПОДИН Мииистар фипапсија, 
n једпа таква полптика, система слободпог отваЈча- 
iba алотека, имали бп без сумње од тога система ве- 
лике користи, јер би добплп сигурпс пореске објек- 
те. У тој rpann има скоро 2000 сигурпих   ПОреских 
објеката, којн сада стоје пепродуктивпн и перента- 
билнп, a којн би, кад бп добилп право na слободно 
OTBapaii>e апотека,    били пајбол.п порсзонпици за 
Мипистра фипапспја. 

Али, господо, да се вратпм у прошлост n да ка- 
жсм да je опда господип Министар пародног здрав- 
ља n Мпппстар соцпјалпе политике г. Пуцељ, тако 
грозппчаво браппо nocTOJehn спстем отваран.а апо- 
тека, Koju n дапас влада, да сам се ja просто згра- 
љавао. Господип Миннстар je тврдио да ми од апо- 
тека nehe.Mo ла стварамо бакалпице, као да ми, којц 
тражимо слободпо отварање апотека, ne зпамо шта 
je апотвка, a шта je бакалппца; као да ми ne знамо 
да закоп o апотекама пма enoje upornice, мере и да 
упозорује na изнесап ред n проппсе којих се апоте- 
карп морају да прпдржавају. И тако je господин 
Мпппстар пародпог здравља n социјалне политике 
n ту nrnopncao Народпу скушптипу, одпоспо одбор 
којп je имао тај закопскп предлог да расматра и да 
vcnojii.   (Мпппстпр социјалпе политцке и 1шрОдцог 
здравља Ипаи Пуцељ: Говорите пеистипу!). Ja го- 
ворим истнну. Другп je разлог, зашто господпп Мц. 
нистар nehc да прими слободап систем отвараља 
апотска. Господип Мнпистар je казао да овај пови 
прсдложепи систем слободког отвараи.а апотека не 
може да примп због тога, што he опда у томе слу- 
чају бити од Славија до Калемегдапа   апотека! до 
апотеке. A шта се то мепе тиче? Ja нећу да отварам 
апотеку да у п.у flohe хлеб, него hy да идем за хле- 
бом. AKO KO има рачупа да отвара апотеку,   то je 
Mcnii свеједпо, јер тај улаже капитал од кога треба 
да живи и дапспуњује своје обавезе према држави. 
Има још једпа тсжа мотиваппја,   коју je казао г. 
Пуцељ. To морам да избегнем na овоме месту, јер 
сам n опда пмао једпо круппо објашп.сп.с    пово- 
дом тога. 

Господо, систем слободпог отварања апотека 
постоји v Фрапцуској, Амернцп, Епглеској; on je 
био и у Италпјп, али господин Мппмстар каже да je 
тај спстем Италија сада папустила. Добро господо, 
али кад ви дапас имате места која су од поједппих 
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вароши или варошица удаљенаоко 40—50 км. аапо- 
тека постоји само у томе месту, замнслнте онда ка- 
■ко je могуће једном болесиику, или некоме у поро- 
дици, који je болссган, да иревали тих 40 км. да би 
стигао до места у коме се апотека малази. Има људи 
са скромним капиталом који би се зздоволјИли да и 
у нском селу отворе алотеку. (Министар социјалне 
nojiiniiKc п ииродпог здравља Иваи Пуцсљ: Зашто 
не иду тамо, него само траже на Теразијамз?). 11рво 
треба да распишете конкурс. (Мииистар Инап lly- 
цељ: A тако!). Али смо ми тражили и да се закон 
нзмени. (Мппистар Иван Пуцсљ: Измениће се!) Али 
то само кад вн хоКете, a не кад je народна иотреба. 
(Мичистар Ииац Пуцсљ: Horo кад то Мнлош тра- 
>ки ?). Ja liv вама казати, због чега ни то задржа- 
вате, 

Господо, досадаши.и законски прописи no за- 
кону o апотекама предаиђају извесан цензус за до- 
бијање апотека. Господо, ми знамо да нам није 
стало до тога, да лн he у једном месту бити две 
или пет или десет апотека. Нама je стало до 
иашега народа који нз тих аиотека набавља се- 
би «ајпотреб1гије лекове, да би могао да спасе 
>1<иж)те своје и своје деце, a никако нечији ии- 
гереси коицеспонарског снстема за аиотске. Го- 
сподо, raj je закоа прошао кроз одбор. Пот- 
писали су га члапови одбора и ja морам да кон- 
статујем да je на нзвештају нзвршек тежак фал- 
сификал'. AKO KO жели да ме демаптује, нвка доиесе 
оригинални извештај одбора за проучавање закона 
o апотекама, na iie вндети ко je потписао др. Јулија 
Рорбахера и ко je потпнсао др. Славка Пиштелића. 
(Миппстар соццјалие политике Ииап Иуцељ: Ko je 
фалсификовао? Кажпте то, ja o томе ништа не 
зкам!). Ви не, знам ja ко je, ja вама не кажем; ja ro- 
горим o скупштиискоме одбору. To je onaj којн je 
заступао ваше мишљење у томе одбору. (МпппСтар 
социјалпе политике Иван Пуцељ: Moje мшшвењо 
liHKO иије заступао!). Али сте имали помагача n тај 
свршенн законски пројекат o коме je одбор донео 
свој суд који je првобитни заколски пројекат из- 
меиио и коме je дат други смисао према вашем 
схватаљу и дам дањи лежи у архиви Народие скуп- 
штиие и не долази иа ово место, јер г. Мннистар то 
неће, јер je г. Миннстар противу слободног сиете- 
ма  апотека. 

Сада би се могли да запитамо, због чега то чи- 
ни г. Мииистар, и то Миинстар социјалне политнке 
и народног здравл^а? Да И ово Мииистарство није 
захватила велика корупција? Јер, ако погледамо, 
шта се десило са оннм новцем грешинх шшалида, 
иако погледамо, шта се десило са оннм ипвалиднма 
ко je су појединн, господа народни посланнцп, узн- 
мали, онда морамо се запнтати, да ли и овде не no- 
стоји нешто што смрди на корупцију? 

Ja ћу вам сад изнети неколико иеиобптних до- 
каза из којих ћете видети да по овом питању по- 
стоји корупција у Мтгистарству соцнјалне полптн- 
ке и иародног здравл.а. Дакле, господо, као што вн- 
дитс, иије бнло чнстих намера у овоме Мииистар- 
ству' кад се није хтео да прими закон o слободним 
апотекама, него се хтео да задржи концесиопарски 
систем. Ja, госиодо, располажем документима и na 
иашу жељу могу вам их ставити иа располагање. To 
су, господо, извесна писма, фотографиЈе извесних 
ггисама, која ужасно терете г. Миннстра, ако не ље- 
га лнчио, a ono указују на једну злочииачку немар- 
ност 11>егову према оним људнма у које он има по- 

верење, a која ееде у љеговом кабинету. Ствар се, 
господо, тнче концеспје за апотеку иекога г. Владо- 
вића у Марибору, на територији Дравске бановние, 
која je иајближа г. Миинстру, na се г. Мипистар за 
н>у ii интересује впше иего ли за ма коју другу. 
Дакле, господо, да вам прочитам писмо пеке г-ђе 
Еме која седи у кабннету г. Мннистра соцпјалне no- 
литике n Koja je ово ппсмо писала Ево шта ona у 
том ппсму каже: »У погледу ствари Владовнћа јав- 
л>ам ти, да му одмах кажеш, ако читави изпос од- 
мах не положп, да му гараптујем и ако добије кол- 
цесију, апотеке никада добпти неће. Ову ствар na 
сваки наиин изволи уредптп. Сада пак како му je 
милије. Прије he он мене требатн иего ja њега. Да- 
кле, кажи му само, да никада и ппгде апотеке до- 
бити nelie, ни na другоме којем крају ако ову ствар 
поштено н одмах ne уреди. Ако пак ствар уреди, 
оида има у менп увјек прпјатеља те hy му увек и у 
сваком погледу нзаћп у сусрет. Дакле, сада му са- 
мо ово кажи: читаву суму нека одмах положн или 
na којп другн начин оспгура, a ne опако у ратама, 
данас нешто сутра иешто«. (Miunicrap СоциЈалне 
политике Ииаи Пуцсљ: Видећеш како cn пасама- 
рен!). Да лп сам иасамареп плп ппсам, овде говоре 
факта! Видп се да пека Ема узнма улогу посредо- 
вања да ли he неко добнтп копцеспју или nehe. 

Друго писмо je од пекога r. Хапа, који je бпо у 
блиским везама са госпо1)о.м Емом и одговара оиа- 
ко — ово je nncMo г. Хана којн je micao једпом чо- 
веку из Љубљане: — »Молим те нди одмах до Ро- 
берта (on je шеф државпог тужиоштва у Љубљапи), 
евентуално у његов стан, ако ra случајно ne бп na- 
шао у капцеларији; Ема je сада na име са Томком 
(њеаина сестра) ствар ВлалоппКа, решпла овако, 
(прави уговор г-ђа Ема!) да се старп уговор, мислим 
да je то тај којег сн ти, Владовић и Роберт у Љуб- 
љапп склоппли, попишти и да се направе два нова 
уговора, један за Ему н једап за Томку. Стари уго- 
нор нека се као неважећи одашаље Еми. Ja сам већ 
јавпо то Роберту, и Владовп!! мп je исто ппсао ne- 
ка се угово]) врати, a дапас мп одговорпо, да уго- 
вора нема n те дакле молпм да пдеш одмах до ње- 
га н гледај да стари уговор са Робертом негде про- 
nal;e те да ми га одмах пошаљете. Погсети Роберта, 
да сте новн уговор учппшш у Љубљапп онда, када 
си се Tii из Марибора вратпо у Љубљану, те je Ро- 
берт спгурно тај уговор негде з^пурно. 

Јави мн aiKo си примио nape за пут и ако дођеш 
у уторак 10-Х овамо. Роберт he ти дати и нешто ду- 
вана за мене na ra iionecn собом«. 

Xohe људи да лиферују дуван нз Љубљапе у 
Марибор. Дакле то je неки г. Хапо. 

Ero сада пнсма, које je г. Хано упутио г-1)и Еин. 
»Драга Ема, 

Против мог прннцнпа je да TII пишем, али ја- 
внти ти морам следеће: 

Откад je решена последља тачка за одобрење 
апотеке, кад je била последња седпица Сапитетског 
Саиета, од тога je прошло сада већ 4 недеље (у по- 
педељак биће Beh 5) након те послед1ве формали- 
тетс морао бп бпти pacnnc апотеке барсм TOKOM три 
педеље у Службеним Новниама; a то до данас још 
mije било«. 

Потпретседиик Карло Ковачевић: Господиие 
посланиче, ваше je време BeJi протекло. 

Милош Драговнћ (паставл>а): Ja говорим у нме 
групе. 

Потпретседшп: Карло Ковачевић: Молим завр- 
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шнте, пмате још 3 мннута за говор. 
Милош Драговић (иасгавља): »Владовић je био 

данас код меие, те ме je заиитао, да ли имам какве 
информације, jej) он не може п неће вишс да чска, 
те he иначе у локалнма, које je узео под закуи за 
аиотеку, отворити дрогерију. 

Замолио ме je, да се још једпом код т€бе mi- 
сјхЈрмишем, како ова ства[) стоји. Молим за.моли г. 
Министра, да телефонскн mira Бана, да ли je или 
ne. Рекао ми je, да чека само још до 15 ов. мес, у 
iiporiiBiioM да he од меие травкити гкхвраћај депоно- 
ване суме дииара 105.000. Молим те јави, ако мо- 
жеш нешго сазнати. Ако пак, као што имаш обичај 
да Mii ne јавиш иишта до 15-Х11 сматрам да си задо- 
вољиа с тнме, да се Владовићу врати његсж новац«. 

Господо, даље иисмо г-ђе Еме изме1)у осталог 
садржи и овај случај: »У четвртак нажалост, нисам 
могла доКи, јер иије било карте, na сам рачуиала ла 
hy Mohn доћи у суботу, то MU je ooeliao и »очка« 
(Министар Пуцељ), Ha као из ината ни у петак није 
бнло нн једпе карте. Тако сам мнслила, да hy морати 
своје путоваиЈе одложитп, кад добијем у петак у 
иодне писмо од Ханота ради апотеке, које ти при- 
лажеш, да мн иије потребно на дугачко образлага- 
тп. To ме je пак толико узнемнрило, да сам мисли- 
ла, сада пак морам на неки иачии доћи у Љубљаиу, 
na да идем лично до Бана, те га замолим нека ову 
стоар уреди. Ипак сам мислила, да je потребно при- 
је питат »очета« (оца), ако смијем o тој ствари ра- 
зговарати са Баиом. Због карте сам се распнтивала, 
Morylie да hy je иегде добити. И у истини добила сам 
једпу повинарску, коју мн je дао једап новниар из 
иашег Миипстарства (Исел.енмчки отсек) са легн- 
тпмацијом, коју je сам namicao, знаш, да сам се 
обрадовала, да те пзиепадим n уједно да уредим иа 
који начнн ову ствар код Bana. 

Ca ВладовнЈ1ем морам се састати и то сам му 
данас ипсала нека дође у Љубл>ану, a којег дапа, 
то ћу му јавпти телеграфски, јер данас тачио још 
ne зиам. Ако се још ово угодно решп, онда he бнти 
еие дибро. Чнтава пак ствар завнси од јсдиог факта, 
којп морам усмеио н лично дознати од њега. Због 
тога морам лнчио с п.им разговарати. Ох, да би ми 
ово успело, замнслн, шта би то за мене зиачпло«. 

Ви вндите, госиодо, o чему се ради. Даље сад 
видите један други посао. Нису само апотеке. Да 
виднте, шта пише Ема: »Поред тога замолио ме je 
за једну шпервснцпју« — да видите колико je моК- 
na госпођа Ема у Министарству социјалпе полмтике. 
»Поред тога замолио ме je за једпу интервеицију 
(адвокат Ннколић) која се одиоси на исплату једпе 
Behe суме нашсг Мнннстарства једпом трговцу у 
Скопљу. Обећао мн je, ако то успе, да ћу добити 
презент од 4—5 хиљада дннара за једну лепу таш- 
ну«. Сад замислнте госиођу која служи и троши na 
једну ташну до 5000 дииара. — »Обратнла сам се 
због тога на пашега »Вотра« (оца) п образложила 
му у чему je ствар, на што je он одмах иаредио да 
се ова ствар нзведе. Па je наш очка (татица) занста 
добар човек, те се може с њим поиекад разговарати. 
Могуће he ипак какав »грош« пасти ,и за мене. To 
би било одлично«. 

Дакле господо, сада je меии jacno, a И вама 
греба да буде јасио, због чега се ие да снстем сло- 
бодних апотека. Дакле треба нека госпођа Ема на 
рачуи овога напаћеног и цамученог народа за услу- 
re које чини, (МиниСтар социјалне политике Инап 
Пуцељ: To лажеш!). Ово je, господине Миннстре, 

пстипа и ви изволите OBU iioonjarii. (МиниСтар со- 
циЈидне подитике Инап Пуцељ: И iio6niiy, и то са 
докумептима!). И сада замислите када човек дође 
да своју робу иаплати у Мииистарству социјалме 
политике, снада je неопходна интервенција госпође 
Еме, и га гошођа Ема (Глаоови: Ko je то, та Ема? 
— Мииистар Иваи Пуцељ: Др. Бачић je познаје) за 
једну такву услугу прима 4—5 хнљада динара га 
име куиовнне једпе ташне. (МиниСТар Ишт Пуцељ: 
Говорићемо и o томе. — Глзсовп: Господине Прет- 
седаиче, колики he он да говори? — Мипцстг.р Иваи 
Иуцсљ: Нека, нека). 

Госиодо, са једнн.м огорчењем морам да копста- 
тујем са овога места да je систе.м ових л>уди којн 
седе у данашњој влади коруиција. Ако не они лич- 
ио, иида je таква ona најближа њихова околина и 
na Вама je, господо народнн посланицн, не да мења- 
те личиости, које седе na мпнистарскпм клупама ие- 
ro да мењате спстем рада. Ha вама je, господо, да 
ли iieie ове грехе n овај досадаши.и коруптишт cn- 
стем одржаш или ne. Ja апелујем na ваше родол>уо- 
ље, na вашу савест и na ваш патрпотизам, да обра- 
чунате и са Мпппстрп.ма и са Емама, a то од вас за- 
хтева овај naiiahcini n памучепн парод. — r.iacaliv 
против. (Одобравање na левпцп). 

Потпрзтседник Карло Ковачеви!!: Има реч го- 
споднн Фрањо Пахерпик. 

Franjo Pahernlk: Gospodje narodni poslanci! 
Svrimna vojnfl nam ji' prinesla svobodo in ujedinje- 
nje jugoslovenskega naroda. Na žalost ostali so §e 
izven meja naše nacijonalne države naši bratje i^pod 
Učke in Nanosa na jugu in tužni Korotan na severu, 
krasna zemlja lesketajočih jezer in visokih gora, zi- 
belka lepe slovenske narodne pesmi. Samo mali del se 
nahaja pod okriljem matere Jugoslavije, tvorec polo- 
vico sreza dravograjskega. 

Po prevratu 1919 leta vršile so s€ za tO zenico 
ljule borbe; Slovenci s pomočjo hrabre srbske vojske, 
so zasedli v kratkem Času skoro celo slovensko Ko- 
roško in glavno mesto Celovec. 

Makinacije tujih sil, ki niso želele razmaha Jugo- 
slavije so preprečile združitev te jugoslovenske po- 
krajine z ostalimi našimi kraji, kar nikdar ne bomo 
pozabili. 

V navedenih bojili je strahovito ti pelo prebival- 
stvo mežiške doline vsled vojnih operacij, a največ 
od vpadov austrijskih, čet katere so na begu ropale in 
požigale. 

Po premirju so se oškodovanci obračali na naše 
upravne oblasti za pomoč. Škoda je bila popisana hi 
ocenjena po nalogu Deželne vlade za Slovenijo že 
leta 1919. Osnovan je bil odbor vojnih oškodovancev 
za mežiško dolino, kateri je že pismeno neprestano in 
čestokrat interveniral v Ljubljani in v Beogradu radi 
izplačila ocenjene škode. Posameznikom so bile že 
izplačane akontacije. V prejšnjih narodnih skupščinah 
so razni ministri obečavali pravilno rešitev, ali vse je 
ostalo samo pri lepih besedah (dr. Vošnjak: neverjet- 
no!). Po 6 januarju 1929 so se porajale nove nade v 
srcih oškodovancev glede pomoči, ali zaman. 

Ministarstvo socijalne politike in narodnega zdra- 
vja hrani Se cele gore aktov, ki se tičejo te stvari. 
Odbor oškodovanih, kakor ludi pojedine gTupe, so 
pogostoma pokrenile to vprašanje skoro na vsakem 
zboru .INS. Oni hočejo vedeti, ako se lahko nadajo 
izplačila odškodnine in v kateri višini, kedaj in v kak- 
šni obliki. 

Naj omenim, da vladajo   danes v mežiški    dolini 
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obupne razmere. Nezadostna zaposlitev industrije, ne- 
močo vnovčenje gozdnih pridelkov, pritiska delavca, 
kmeta in obrtnika. Tam priživljajo svoje stare dni 
iako zvani rudarji, staroupokojenci, ki prejemajo od 
Bratovske skladnice mesečno 50 do 100 dinarjev, tako 
da ne morejo ne živeli ne umreti. 

Svinčeni rudnik v Mežici je v dobi konjunkture 
vlekel milijonske dobičke iz podjetja in spnAljal pre- 
ko naših meja. V zadnjem času iskazuje pasivne bi- 
lance —■ opravičeno ali neopravičeno — to je stvar 
ministra financ. Na podlagi tega, rudnik ne plačuje 
samoupravnih doklad in so prizadete občine vsled te- 
ga prisiljene povišati občinske doklade do 400'- iu 
.-"■c   več. 
Avstrijska republika je že izplačala odškodnino svojim 
državljanom na meji, kateri se sedaj opravičeno na- 
šim posmehujejo. (dr. Vošnjak: To je škandal;). Tak- 
šen položaj izaziva neraspoloženje v našem eksponi- 
ranem srezu. Ugled naše države trpi tu in onstran me- 
je kjer živi istotako narod našega jezika, naše krvi 
Nikakor ni oportuno varčevali s sorazmerno nizkimi 
izdatki, kadar je treba ustvariti zadovoljstvo v obmej- 
nem srezu in čuvati ugled države. V to svrho bi bilo 
potrebno razširiti zakon »o isplati ratne štete« z dne 
30 VI 1920 z izmenjavami in dopolnitvami z dne 20 
novembra 1932 za izplačanje prizadetim iz Koroške 
kakor tudi za primorske oškodovance, jugoslovenske 
narodnosti iz Italije, kateri so se stalno naselili pri nas 
in so naši državljani (dr. Vc-injak: To je škandal! Cela 
ratna šteta znaša 5 milijard, ljudje pa zahtevajo le 
50 milijonov za celo Dravsko banovino v obveznicah. 

Pozivam Kraljevsko vlado na prvem mestu go- 
spodi« resornega ministra (dr. Vošnjak: To ni nje- 
gova krivda! Drugi so krivi!) da ukrene vse potrebno 
da s.- čimprej to vprašanje pravilno reši. Izjavljam da 
bi/in glasoval za proračun Ministerstva za socijalno 
politiko in narodno zdravlje. (Odobravanje in plo- 
skanje). 

Потпретседник Kapjio Koiia'iemtli: 11ма реч на- 
po.41111 послани« r. Станко Тркуља. 

Станко Тркуља: Господо народни посланици, 
доиста je ресор Министарства социјалне политике 
ресор беде и невоље, како га je ca пуним правом 
назвао г. Министар; али кад кажемо беде и нево- 
ље, онда морамо да кажемо и чије бсде и невоље: 
не оних чиновника v Министарству социјалне no- 
литике који no 4—5000 динара дају за једну ташну 
како Je то приказао г. Драговић него оних јадних 
невољника којих je пуна nama земл>а. Не требч 
далеко да идемо, доста je погледати и na београд- 
ске улнце, na ћете видети пуно пример^ најтеже 
беде и невоље у натем народу. A кад je овако у 
Београду, можете мислити, како je у унутрашњо- 
сти. Ja ћу, господо, говорити објектшто. нису ми 
познатн случајеви корупције — o томе су говори- 
ла господа која имају документа — ja hy говорл- 
ти, као што рекох, o тој беди и невољи која про- 
изилази из ових корумптивних начина рада у на- 
шим надлештвима којима je крајње време да се 
једаред учини крај. 

.V моме срезу Вргин—Мостском, срезу јада n 
чемера има преко 30 инвалидкиња које још од 
1928 године нису примиле инвалидску потпору. 
Има сирочади и удовица које вапију за ndMph, a 
ннвалидски суд у Бањој Луци држи њихове акте 
пресуде негде v својој архиви и ваљда их je ca- 
свим забацио. Ja сам више пута био v Бањој Лу- 
ци и xohy да наведем само пример једие сироте 
удовице која од 1928 голине није добила ник? 

riOTiHjpv u која са децом скапава n пропада од 
глади. Пошао сам тамо, namao сам да тамо раде 
четирн чиповппка и једиа су успелп да ми та акта 
промађу. Taj акт тек онда je био упућен срескоМ 
начелнику na Ке онда опет бити упућен ипшем 
инвалидском суду и тако he пепрестапо шетатп од 
канцеларије до канцеларије да je то једна страш- 
na појава, a иал>да nehe тп акти сиротињскп im 
бити копачно решени, док сироти11>а ne пропадне. 

Имао бих да кажем када je реч o болничкој 
корупцији и начину рада у брлницаиа да су об- 
скрбе болесника у болппцама тако велике као опда 
иад су животне намирнице биле скупе", a данас су 
више од 50% јефтиније да се то више ne може 
поднети. Они трошкови и издатци који су бнлп 
1928 n 1929 године, када ju било све скупо, када 
je била инфлација na и животпе нампрнице на ви- 
сокој uenn, тп исти трошкови рачунају се no бол- 
ницама и данас када je сие јефтиннје, n месо, и 
пасуљ, n хлеб и т. д., a трошковп су увек једнаки. 
/lanac, господо, једап сиромах човек ne може да 
се лечи. On до1)е у болницу, пема да плати одмах 
болничке трошкове опттнна му даде уверење да 
he платити. Али шта бива? Кад се сиромах мало 
залечи, они му не даду из болнице да иде иапоље. 
Он би јадник ишао кући да мало ради и нешто 
привреди, али болничка управа ne да му папол.е, 
тако да човек мора да остане још више дана у бол- 
пици н тиме умножава болничке трошкове. И ima 
бива? Мора чонек најзад да скаче кроз прозор и 
да побегне. To nuje јединствен случај. 

У болници у Глини колнко je њих скочило 
крдз прозор us болиице само да оду кући. Према 
томе видите човека кад je здрав, треба пустити из 
болппце na he платити нли општина за њега или 
on сам. 

У моме срезу пма хт пјенских бупара за пнтку 
воду које je изградно хигпјенскп завод у оиим кр- 
шевима тамо. И onu су добро дошли народу, само 
ja апелирам na г. Мнпистра сопнјалпе политике и 
народног здравља да се изради и паправи још 
тих бунара јер je ово mro je до сада израђено, 
недовољно. 

Господо, како je мој срез пасивап, како сам у 
ранијој прилици рекао, ne може се ни 50% станов- 
imujTua прехранити, Ове године такође je оску- 
дица у храии и колико сам дознао, Министарсгпо со- 
цијалне полнтике и пародног здравл.а дало je не- 
кблико карата за 50% попуста na жељезппци. He 
знам je ли то iicTima. Ja би молио да се nahe na- 
чина или да се путем задругарства кли да се ny- 
тем бесплатног превоза хране, омогући прехрана 
тога становништва. 

Толико сам имао o томе да кажем. (Одобра- 
вање). 

Потпрстссдпик Карло Ковачеви!!: Има реч на- 
родни посланик r. др. Владимир Станишић. (Чује 
се: Huje оиде.) Има реч народни посланик r. Ду- 
man Иванчевић. (Чује се: Иема га овде.) Има реч 
г. др. Славко 1 (иштелић. 

Др. Славко Пиштелић: Господо народни no- 
сламици, ограничићу се да изпесем од многих no- 
треба, one пајпужпије и најважније социјалпо- 
здравствене потребе у Врбаској бановини, у Бапо- 
вини која no потреби и заосталости долази на 
прио место, a no буџетској расподелн на послед- 
ње. Ни у једној бановини ne харају и не траже то- 
лнко жртава заразпе болестп: upnu пришт, nera- 
в?.ц, тарлах, тифус и т, л. као v Врбаској бапо- 
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unmi. Туберкулоза ce уселила готово у сваку кућу, 
a ендемичним луесом заражено je више од поло- 
више свнх срезова. 

И док ce за здравство троти годишње no- 
пречно no глави у Дравској бановипи око 16 ди- 
нара, у Савској 9, у Дринској 10, у Вардарској и 
Зетској 8, у Моравској и Дунавској 6, дотле ce у 
Врбаској бановини троши само 3 днмара. 

Морам са овога места да прнзпам да ce за 
зравствено подизање народа Врбаске бамовине — 
подизањем хегијенских установа (хигиденског за- 
вода, домова народпог здравља, здравствених 
станица) нзградњом Beiier броја хшијеискпх бу- 
napa, чатрња, купатила, водовода; cy36njaibeM ен- 
демичног луеса, здравственнм иросвећнвањем, — 
учинило од ослобојјеп.а паовамо врло много, али 
са обзнром na заосталост н потребу ових крајева, 
може ce рећи да je тај рад у зачетку. 

Акција o испитивању и сузбијању ендемичног 
луеса — ове страшне болести од педогледппч 
штетних последица no потомство од које ce Je- 
дан део народа у Врбаској бановини формално \гл- 
спада — води ce ca успехом Beli неколнко година. 
Алп ради недовољног кредита та акција јењава, 
јер уместо да ce бплесннци лече бар једном недељ- 
ио, лече ce свега два пута месечно. Пошто сам 
лично учествовао v овој акцији око сузбијања 
сндемичпог луеса и прилике су ми добро познате. 
уверавам г. Мипнстра, да ако ce овај tiocao ne па- 
стави шггснзивно и плански даље, да he сав уло- 
жени туд и огромпн материјални нздатцн као и 
neh постигнути успјеси пропастн, јер код сузбија- 
и.a ове болести успех je загараптован само ако ce 
лечење вршн нстрајно и безпрекидио. 

Све наше здравствене установе и сви лекари н 
превентнвие и кураптивне медецине раде много 
на здравственом iipocBeiiHBaibv народа, алн у бор- 
би против туберкулозе и других заразних боле- 
сти у нашнм тежачким кућама, где свн укућами 
једу нз једпе чипије, где свн и здрави н болесни 
спавају у једној соби, јер немају друге, ннје до- 
вољно само iipociieliiinaibe, ту je потребно присту- 
miru ефикаснијим средствима т. ј. створнти мо- 
гућност да ce болесник којн кужн околину, изо- 
лира, a TO ce може постиИи само подизањем што 
Beher броја болница. 

За калемљење осиица у буџету за год. 1934/3Г1 
предвиђено je за Врбаску бановину свега 30.000 
уместо 180.000 дннара, колико je потребио да ce 
изврши калемљење. Са 30.000 може ce извршитм 
само у 6—7 срезова калемл^ње, док би други сре- 
зови остали некалемљени. Морам да упозорим г. 
Мииистра да je у години 1921/22 била велика enii- 
демија богиља у Врбаској бановини, н да, ако ce 
не буде калемило сваке године, претн опасност да 
еиидемнја поиово избије. 

Миннстарство социјалне политике и пародно- 
га здравља преузело je на себе једну дужност од 
првокласне важности, то јест снабдеваИ)е народа 
здравом питком водом. Ту задаћу поверило je Ми- 
ннстарство хигијепским установама, којима даје 
за то потребна средства за асанацију села т.ј. on- 
скрбу водом,    у Врбаској  бановипн  одобрепо  je 
било 
У буџету за 
У буџету за 
У буџету за 
У буџету за 

1930/31 годину дииара 1,500.000.- 
1931/32      „   '        „ 1,380.000.- 
1932/33      „           „ 200.000.- 
1933/34      „           „ 150.000.- 

Док ce за ову буџетску годииу предви1)а свега 
90.000.— тако да, кад ce ове цифре проматрају, 
добија ce утисак као да je питаље снабдевања во- 
дом у Врбаској бановини решепо. 

Тнх 90.000 динара колико je за ову годииу 
предвиђено, једва ако hc бнти довољно за издр- 
жавање већ готових објеката, 

Морам да напомепем и то да je код државнс 
жељезаре у Варешу био отвореи кредит за водо- 
водне цеви, као и то да ce из »Фонда за асаиаццју 
села" могао добити безкаматни зајам за подизаиЈО 
водених објеката. 

Али je ирошле ГОДИНС кредит код државне 
жел.езаре у Варешу Мнпистар социјалне полити- 
ке и народног здравља затворио, a дотацију ,,Фоц- 
ду за асанацију села« ускратио. 

Господо, читави крајевн среза Санског, Пе- 
гровачког, Кл>учког, Мркоњић-Градског, Јајачког, 
приједорског, крупског, бнхаКског, и бањалучког 
су безводни и народ као и марва у тим крајевимн 
где je често вода удаљеиа no неколико сати хода на 
рочито за летњнх сушннх дана трпи страшне 
муке. Народ у тнм крајевима пије воду из ка- 
л.ужа, воду зага1)ену, мутну и пуну разних во- 
деиих пнсеката. Ово су већниом брдски сточар- 
ски крајеви и mije редак случај да марва за суш- 
них времена остаје no иеколико дана без воде. 
Последица овога je да марва делом утине и де- 
лом заостаје у свом развоју и не достиже жељепц 
квалитет. Од колико je штете пијење загађене и 
заражене воде no одрасле, a иарочнто за децу, 
mije потребпо гОворити. Цревпе болести (запаље- 
и.е црева, срдобол.а) управо косе у тим крајевима. 

.Ia уверавам госиодима Миннстра да су иили- 
онски креднти одобравани у прошлим годинама 
одгоиарали стварним потребама и да ce с тим аов- 
цем иа обскрби водом у Врбаској баиовини тек 
почело радити и да тај посао joui ни из далека 
mije готов. 

Сматрајућн сиабдевање парода водом као је- 
дну од најважнијих потреба врбаске бановиие, мо- 
лим Крал^евску владу да на1)е могућностн да ce за- 
иочетн nocao на асанацијн настави, како би нарол 
добио ono најосновиије и иајпотребније за жнвот 
и здравље — здраву воду. 

У Врбаској бановнни уз хигијенски завод no- 
стоје 4 дома народног здравља и 6 здравствених 
станица. Сам хигијенски завод има 10 разиих аде- 
.Len.a ca 40 просторија. У свнм овим установама 
запослено je свега 42 дневничара, и то на рачуп 
државног буџета 27 дневпнчара, a 15 на рачу.-: 
баиовипског буџета. За ову буџетску годииу прел- 
виђен je креднт за 15 дпевинчара. 

Креднти за дневничаре хигијенских установа 
Врбаске бановине одобраваии су у обрнутом сра- 
змеру са развијањем ових установа; тако да je у 
буџету за 1931/32 годину одобреи кредит за диев- 
ничаре био 678.000 данара н то те године када je 
хнгијенски завод био у старој згради са само ие- 
колико оделења, када je био само једаи дом на- 
родног здравља и само трн здравствене станице; a 
за ову годину када ce број хигијенских установа 
према год. 1931/32 подвостручно, предвиђено je 
за дневпнчаре свега динара 114.600 

AKO ce овај предвиђени креднт за дневннчаре 
не повећа, рад хигијенских установа морао би јако 
храмати или бнти обуставл.еп — извештен сам да 
би ce морао затворити или хигијенски завод у Бг- 
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ња Луцн или сви домови народиог здравл>а и све 
задрапствене станице. 

Пошто je рад овнх хигијенских установа у 
Врбаској бановини од огромне и неоцењиве важ- 
пости, то молим Краљевску владу и г. Министра 
социјплне полнтнке и иародмог здравља да се 
партија 856 посебним амандманом повећа од 
114.600.— динара na 300.000.— днпара колико je 
потребно као мипимум да хигијенске установе на- 
ставе  рад. 

AKO TO није могуће, онда предлажем да се 
посебном одредбом у Фниансијског закону сума 
одре}>еиа за исплату зајма за изградњу хигијен- 
ског завода у Бан.а Луци на партији 859 смањи 
na суму од 42.000.— днпара. a остатак дз се пре- 
баци на партију 850 предвиђене за дневничаре. 
(Одобравање). 

Потпрстссдппк др. Коста rionoBKh: Реч има 
др. УКшгли Лукић. (Гласови: Није rv). Реч има г. 
Ферло Шега. ,    . .    ,    . 

Ferdo Sega: Gospodo narodni poslanici, kod 
raspravo u pojedinostima Ministarstva socijalne poli- 
tike i narodnog zdravlja, htio bi upozoriti na izvjesno 
činjenico u ovoj važnoj grani javne službe, koje naro- 
čito upadaju u. oči i na koje mi svi, kao i Kraljevska 
vlada ne bi smjeli zaboraviti prilikom podijeljivanja 
državnih sredstava i odobravanja OVOga proračun;'. 

Na zdravlju naroda sazidana je moć i budućnost 
države. Dužnost nam s toga nalaže da štitimo našu 
zdravstvenu organizaciju, bar u obliku u kakvom je 
danas. Mi ne smijemo dozvoliti, da se ta organizacija 
nedostatkom sredstava oslabi. 

Da ustanovimo opravdanost i potrebu zdravstve- 
ne organizacije na široj socijalnoj osnovi, potrebno 
je s jedne strane u našoj zemlji utvrditi zdravstveno 
Manje, a s druge pak strano vidjeti, da li mjere so- 
cijalno-medicinskoga karaktera mogu popraviti tako- 
vo stanje u narodu. 

Podaci u našoj državi o porodu i pomoru, pro- 
sječnoj dužini života, idealnog broja stanovništva, iz- 
gledima za život, sve ovo u usporedbi sa stanjem kod 
drugih naprednih naroda, može nam dati sliku i sta- 
nje   kao i upute za naš daljni rad na tom polju. 

Tako prema našem popisu stanovništva iz god. 
1921 proizilazi, da je popriječna dužina života u Ju- 
goslaviji iznosila 27.1 godina jednaka onoj n Evropi 
oko g-od. 1900, Sto znači da smo nekako u zakasnje- 
niu zr« 20 godina, ispod evropskog prosjeka. 

' U Hrvatskoj od godino 1880 do 1921 porasla je 
popri iečna dužina života od 25.5 na 27.9, a u isto vri- 
jeme imamo u Nemačkoj 30.5, a u samom Berlinu čak 
34.3 crodine. 

Ako rasmotrimo pomor po dobi, pokazuje nam 
se upravo porazan prema ostalim naprednim narodi- 
ma Pomor dojenčadi, računajući na hiljadu novoro- 
đenih, iznosi u Jugoslaviji 152.7, u Nemačkoj 80.9, 
a u IJ.S.A. 65, a u Norveškoj čak 51. 

Dakle kod nas umire od 1000 novorođenih u pr- 
voj godini života dva puta više nego u Nemačkoj, a 
tri puta više nego u Norveškoj. 

Obzirom na različiti pomor, kad bi uzeli da se 
kod nas ti seljačkoj Danskoj rodi isti broj ljudi, to hi 
kod nas polovica 'jedne generacije izumrla vec na- 
kon trideset i pet godina, a u Danskoj tek nakon šes- 
deset godina, drugim riječima, dok je kod nas sred- 
nja dužina života 35 godina, u Danskoj je ništa ma- 
nje neeo 65 godina. Ogromna razlika u dvije prete; 
ino seljačke zemljo, koja svakako mnogo govori. Рп 

ovakovom stanju kod nas važna je činjenica, da ljudi 
iščezavaju baš u doba kada bi trebalo amortizirali 
glavnicu, koju'je narod uložio u svoju decu. 

Kako gospodarimo narodnim tijelom, pokazuju 
nam i šanse na život kod nas. Dok novorodenčad mo- 
že kod nas da iščekuje 35 godina života, dotle šanso 
za život iznose naprimjer u Danskoj 56 godina, u Ita 
liji i Njemačkoj 44, a jedino je iza nas Indija sa 23 
godine. Ovo razlike so po prirodi kasnije smanjuju, 
ali efekai neracionalnog postupka ostaje t.j. da mno- 
go punovrijedne narodne i rasne vrijednosti propa- 
daju u nepovrat u bespotrebnoj borbi. 

Iz ovo nekoliko karakterističnih brojeva i poda- 
taka, koji naročito upadaju u oči, možemo dobiti pri- 
lično jasnu sliku 0 stvarnom stanju i prilikama kod 
nas. Na ovim činjenicama ništa ne može da mije- 
njaju delkamacije o nesalomljivoj životnoj snazi na- 
šega naroda i neodložna je narodna potreba, da se 
poduzme sve što je potrebito i ljudski moguće, da se 
ovo i ovakovo stanje popravi i poboljša. 

Gospodo, sve sam to naveo da s ovoga mjesta 
skrenem pažnju da smo u cilju štednje po grani na- 
rodnog zdravlja prošli odviše predaleko i nesraz- 
merno prema ostalim potrebama. Finansijska i eko- 
nomska kriza i sljodbeno pogoršano ekonomsko sta- 
nje naroda imati će bez sumnje veliki odraz na na- 
rodno zdravlje u smislu pogoršanja. Radi toira fi- 
nansijska kriza ne smije biti uzrok za nesrazmjerno 
reduciranje rashoda za čuvanje narodnog zdravlja, jer 
kad ne bi imali ovakovu organizaciju, trebalo bi bas 
da je radi današnje ekonomske krizo stvorimo i iz- 
gradimo. 

Treba da i karitativnim ustanovama posvetim > 
doličnu pažnju i ne smijemo da dozvolimo da naše 
bolnice uslijed neplaćanja bolno-opskrbnih troškova 
sa strane države, koje je po pozitivnim zakonskim 
propisima dužna da pkća, dođu upravo u nemogući 
položaj za daljni rad, ishranu i savremeno lečonie 
bolesnika. Gosnodo, ovdje iz navedenih razloga naj- 
odlučnije izjavljujem, da se ne moeru složiti sa sma- 
njivanjem kredita za socijalno medicinske i zdravstve- 
ne ustanovo u Savskoj banovini. Redukcije kredita 
izvršene su nesrazmerno prema drugim ustanovama 
istog resora i ne mogu zadovoljiti osnovne potrebe. 

Gospodo, želim se još osvrnuti na zaštitu naših 
mirnih i vrednih radnika sviju struka. 

Ako ikad a ono baš u današnje vreme radnik 
treba zaštite. Pre svetra poznato je, kako ie danas ve- 
lika neuposlenost baš u ^radovima. Grad Zatrreb nosi 
u tome rekord. Od 200 000 stanovnika računa '<' d<* 
ima u gradu Zatrrebu oko 00.000 privatnih rfldnika i 
nameštenika. znači sa familijama bar 130.000 liudi 
Od tog broja bilo ie ove zime oko 8.000 hesDOslenih, 
što znači oko 30 000 luidi bez kruha. Radi ublaženja 
besnoslice uvela ie gradska opština jednokratni van- 
redni socijalni prirez, koji je u pravom smislu reči so- 
cijalan i pravedan. Tim prirezom pobodeno je od 
33.000 poreznika samo niih 7.000 nathoeratiiih. i to 
na jedan progresivan, ali inak blag način tako, da ćo 
tai prirez dati oko 3.000 000 dinara. S tom svotom 
vreš se javni radovi na koji se način ledino moralan, 
daie pomoć radnicima pa donekle i intelektualcima. 
Nije dovoljno i niie pravedno, da samo eradska opći- 
na vodi brieu o besposlenima, već to u prvome redu 
mora da čini i država i banovina. Tražim, da se u tom 
pofledu od strane države noduzme sve moguće. Neu- 
poslenost nažalost još uvek raste. 

Prosečna nadnica u gradu Zagrebu    iznosila   je 
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ove zimo 2.4,37 dinara, dakle tako je niska, da vet* 
za grad niže ne može da bude. Usled neuposlenosti 
i gladovanja jasno je da se i zdravstveno stanje rad- 
nika pogoršava. Sve to ima za posledica da radnici 
u današnje vreme nisu u stanju da se sami zaštite i 
da se bore za svoje interese, pa čak nastaje pitanje, 
da ii sadanja organizacija radnika i njihove ustanove 
mogu dovoljno uspešno štititi njihove interese prema 
dulm našega naroda i današnjim prilikama. Veliku u- 
logu u zaštiti radnika trebalo bi da imaju inspekci- 
je rada. One su ustanove da nadu u zaštiti radnik,! 
kompromis između teškog stanja poslodavaca i rad- 
nika. One treba da su učiteljice za poslodavce i rad- 
nike. Zato njihovu deiatnost treba pojačati i dati ini 
na  raspolaganje dovoljno kredita. 

l£>ko se mora priznati da se u pit inju stranih 
radnika stanje u zadnjim godinama pogoršava t.;. da 
su državne vlasti mnogo strože u izdavanju dozvola, i- 
пак se zna da se odredbe vlasti često puta izigravaju. 
To se naročito čini kod inžiniera kojih ima kod nas ve- 
liki broj nezaposlenih i odličnih stručnjaka, a njihova 
mesta zauzimaju razni nazovi-specijalisti. Лко je za- 
ista potreban specijalist strani inžinjer, treba bezu- 
slovno tražili da se kraj njeera uposli bar jedan doma- 
ći inžinjer i da se ta odredba strogo respektira i ne 
izigrava. 

Gospodo, stanje o osiguranju radnika se pobolj- 
šava Administracija se usavršava i racionalnije se 
gospodari; sve to kao dobra posledica novog statuta 
u radničkm ositniranju koji je donesen prošle £ГО- 
dine. Svakako bi trebalo preći na ostvarenje osigu- 
ranja za starost i iznemoglost. Naročito kod namešte- 
nika i intelektualaca oseća se hitna potreba da se po 
principu jednakopravnosti provede penzijsko osigu- 
ranje: Time bi nastalo znatno olakšanje u socijalnom 
osiguranju i bolesničkoj tirani, pasivnost bi presta- 
la, a prestali bi onda i mnogi pritrovori. 

Najveću pažnju treba posvetiti zaštiti dece. Da- 
našnji sistem velikim se delom sastoji u tome da su 
deca koja nemaju roditelje ili čiji su roditelji preko 
dana zaposleni, prepuštena privatnim humanim i ver- 
skim ustanovama. Iz socijalnih i nacionalnih obzir;> 
trebalo bi to pitanje zakonskim putem rceulisati i 
predati u ruke opštinama, da se država u punom smi- 
slu reči posveti socijalnoj politici, a država dobiće 
svesne i nacionalne errađane. 

Gospodo, o invalidima se već mnosro govorilo i 
pisalo. Može da se stanje ioak donekle poboljšfllo, 
ali hriira za invalide još nikako nije dovoljna. Sva- 
kako treba povećati kredite prema stvarnim potre 
banu invalidnine. Preporuka Ministarstva socijalne 
politike da privatna preduzeća uppsluiu i Invalide 
dobra je, no tu moraju da prednjače u prvom redu i 
državna poduzeća i državne ustanove. Izjavljujem da 
glasuiem   za   predloženi   proračun. 

Pofprctsednik dr. Košta Popović: Ima reč g. 
Miha'lo Krstić. 

Михаило KpcTuli: Господо народни посланици, 
нема neke пеправде од оне koja je пачпи.епа inina- 
.macKHM законом од 1929 годнне, људима који су 
највише дали за стварање one државе. Ти људи као 
и чланови породпце и сирочад оних који су своје 
жиаоте дали na бранику ове земље, доживели cv 
то да дапас у виду иросјачеи.а обезбеђују своју ег- 
зистеиццју. Није то само срамота, већ je n грех 
којн се mnm према тим људима н.ихоним породи- 
цама n њиховој спрочади. Чему води ono, господо? 
Мислите ли ии да кемо, опако радекп, васпитати па- 

mv омладину у националном духу; верујете ли ни да 
he се 30.000 ратне снрочади, колико их данас има, 
omu сутра споообни кад треба ићи онако, како 
cv њихови iipeinn lim/m na браник отаџбине? He, 
u ca разлогом. Када су onu ти којима се чиис ио- 
правде и кад знају и гледају да они који су билн 
војни бегунци данас живе n бипају одликовани ор- 
деиима који припадају само заслужним људима за 
стварање ове државе и када гледају то, док су 
њихови очеви губили животе, дотле они други KO- 
JU суостли у служби псирпјател-а правили капитале 
и данас воде прву реч, онда je и разумл>иво, што од 
гога нараштаја иожда нећемб имати доброга ро- 
дољуба. 

У доба када се свуда води расппкуИсгво, до- 
шао je onaj ннвалидски закои да уништп 148.5Г/9 
стечених права ратппх жртава, a 'ue уштеди како je 
то у enoje да ба речено. Узроци који су довели до 
ових жалосних резултата јесу: прво, учињена вели- 
ка неправда одузивањем права на инвалидску пот- 
пору ратницима, који су настрадали од тешких бо- 
лести, пегавог и трбЈодног тифуса, грудног запаље- 
п,a, реуматизма и т. д. To су обично борци, који су 
активно учествовали у рату до Његовог свршетка, a 

. затим оболели од туберкулозе и напред поменутих 
болести. Ta неправда може UM се исправити вра- 
ћењем стечеппх права no закону од1925 године. 

2 — Што закон од 1929 године mije признао 
за ратну сирочад и оне, чији су родители за време 
рата побијени n стрељани од стране непријатеља. 
Mnom заслужни иационали радтши, који су због 
старостн и телесе неспособности бнли ослоббђен« 
војне обавезе, као истакнути политички националн« 
радннцн побијени су n стрел>ани од стране непри- 
јатеља. Њихов« жртве пршгете су као жртве борацв 
na фронту, у одбрану n заштиту државе и нације* 
према томе и п.пхопој деци треба признати сва пра- 
ва no овом закопу. 

3 — Одбијање примаоца од права на мппалид- 
ску потпору оних који пмају још једног пунолет- 
ног сииа, сем погпнулог илп умрлог, без обзира на 
имовно стаље. Овај узрок je нацчешћи и у пракси 
су највеће незгоде наступиле при примеки овог 
принципа, јер je у мнопим случајевима, матер.ијал- 
no стаи>е другог пунолетршг cima тако, да je on у 
иемогућности да издржава своју многобројну 
породпцу, a камо ли да помаже u родителлша У- 
след чега се пајчешке дешава, да се таквп родитс- 
,i.ii лате просјачког ттапа, ма да пм je cnn пао као 
херој у одбрану отаибппе. Има још пуно раалк>га 
којп су узрпци патњи тих л>уди, алн због крат- 
коће времсиа немогуће ми je излагати их, neh јед- 
noM рсчи може се казати да je овај закон несоци- 
ја.гаи n nenpane.iiii n да OH опакав какв je, иред- 
ствља namv највећу бригу и пепол.у. Господо, на- 
жалост и ono мало инвалида што je остало, и оии 
се даиас муче, јер и ono мало помоћи колико при- 
мају, ne исплаћује им се на време. Случај je и са 
инвалидима мога среза који већ шест месеци нису 
примилп редовну шшалпдску потпору. Исто тако, 
са решавањем ових иивалидских потпора иде се та- 
кп споро да од 1929 годпне огромна маса личних 
инвалида, ратник удова, сирочади и родитеља че- 
кају регулисаље инвалидских потпора, Међутим то 
mije im ДО дапас учињено. Дужност je господппа 
Министра социјале политике и народног здравл>а 
да to шпап.е једном за свагда скине са дневног ре- 
да u то npano pemanaii.a пиплидскпх потпора 
одузме од војппх власти, које су се у решавању 
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истих показале нрло споре и нснскусне. 
Господо иародни иосланици, из нопина видео 

сам да je Мпипстарство социјалие политике за врс- 
ме послсдијИХ божићмих празпнка делнло извесиу 
noMoii окружннм инвалидским одборима и од те 
noMolui мој срез, односно иивалиди мога срсза, ни- 
су примпли ии nape. 

Молим господина Министра да извиди овај слу- 
чај, a исто тако га молим да; у будуИе ову помоћ 
раздељује no срезовнма, как« бп сви onu којп ужи- 
вају инвалидску потпору, исту и добили. 

Овај грех који je учињеп према онпма којнма 
највпше дугујемо за стварање ове наше земл>е, nc- 
Гфавићемо само на тај пачин, ако закон пЈ^едложеп 
од стране народпих послаиика што upe усвојимо и 
11>име заменпмо овај сада.п>и. 

HM<ijyiin пуио повереп>е у Мипнстра соцпјалпе 
полипже г. Пуцел>а, који je досада1ЈП1>им својпм 
радом показао пупо разумевања у решаваљу те- 
шких гаггања иарочпто када су у пмтању малн гра- 
ђани, нзјављујем да hy гласати з овај буџет. (Одо- 
бравање и пљескање). 

Потпрстседппк до. Коста rionoBUli: Реч има 
г.  Стјепан Бачић. 

Dr. Stjepan Bačić: Gospodo narodni poslanici, 
svrha opozicione kritike u debati povodom pretre- 
sanja budžeta pojedinih ministarstava ima dvostruku 
svriiu i samo je onda opravdana ako svoju svrhu po- 
stizava, a to je: ukazati na konkretne slučajeve nedo- 
stataka u zakonodavstvu ili u vršenju pozitivnog za- 
konodavstva po organima Izvesnog ministarstva, a s 
druge strane predložiti one zakonodavne reforme ko- 
je su potrebne po našem mišljenju da se izvrši po 
boljšanje izvesne politike kod ministarstava, pa tako 
i   ovde kod Ministarstva socijalne politike. 

Dakle, svrha je s jedne strane negativna, a s dru- 
ge strane pozitivna, da iznosi ono Sto drži naša jav- 
nost ili mi da je potrebno da se donese u cilju pobolj- 
šan jo socijalnih problema. Prelazeći u prvom redu 
na kritiku dosadašnjeg rada u resoru Ministarstva so- 
cijalne politike nailazimo na jednu čudnu činjenicu. 
Naime, da je Ministarstvo, kome je zadatak da pu- 
tem radničkih ustanova rešava radnička pitanja u na- 
šoj zemlji, razne radničke ustanove privatnih nameš- 
tenika i narodnotr zdravlja, da je to poverilo u ruke 
onih ljudi koji nikad a i danas nisu davali parancije 
da će raditi u nacionalnom duhu. Gospodo, mi vidimo 
leđnu čudnu činjenicu, da su sve te radničke ustanove 
u rukama onih ljudi koji su bili na vrhu komunističke 
propagande i otvoreno propagirali komunizam. I onaj 
čas kad je komunizam srušen svuda na i kod nas. i 
nakon što su im pristaše po njihovoj sutrestiji stra- 
dali, mnogi životom, mnogi zdravljem i slobodom u 
zatvorima, ta prupa komunističkih voda preobratila 
se prividno i bacila se na radničke ustanove i naša so- 
cijalna politika išla ie nekom čudnom loeikom da ih 
uposli u tim radničkim ustanovama, misleći da time 
suzbija komunizam. Vi znate na korra mislim, to ie 
?rupa i1'- dr. Živka Topalovića, koja sa svojim Iju- 
tiitna i preko raznih radničkih ustanova i sada, vrši 
jednu propagandu u tim radničkim ustanovama. Da- 
nas, trosnodo. nonovo se mnišuie onoziciia radnika 
protiv tih radničkih voda na taj način, što se njima 
dozvoljava i niih pomaže da osnuiu takozvanu sn- 
ri jal-demokratsku stranku u Jugoslaviji. Mi vidimo 
da ti liudi raspolažu sretstvima, uživaiu nomoć vlas*! 
i опгч pretpostavila naša državna politika da će za- 
dobiti radničku klasu za socijalno-demokrafsku stran- 

ku i time oslabiti pozicije drugih opozicionih strana- 
ka, a specijalno formiranje jugoslovenske narodne 
stranke. Gospodo, ja se čudim da državnoj politici 
više konvenira osnivanje jedne internacionalne socijal- 
по-demokratske stranke, ne^o jedne nacionalne stran- 
ke, čudi me kome je u interesu u ovoj zemlji da na 
vrhovima tih radničkih ustanova budu ljudi anacio- 
nalni koji medu radništvom otvoreno propovedaju 
klasnu politiku, kad je samo radništvo danas sazrelo 
da zajedno sa dragim strankama slupa u nacionalne 
redove, na nacionalnim temeljima. 

Kakve je vrste to favoriziranje bivših radničkih 
Voda ^rupe i koterije g. dr. Topalovića, da navedem' 
samo cifre koje su podlogom te eksploatacije. Go- 
dišnji prinos u tim radničkim ustanovama iznosi: kod 
središnog ureda za osiguranje radnika oko .'500 mili- 
ona dinara, kod berze rada oko 30 miliona dinara i u 
Radničkim komorama oko 15 miliona dinara — ukti- 
pno oko 345 miliona dinara. Gospodo, s tim trole- 
mim parama i dotacijama raspolažu u tim radničkim 
ustanovama Ijudia koji ne samo da nemaju poverenja 
nacionalne politike i koji nisu naši nacionalni ljudi, 
nego u koje nema danas poverenja čak ni radnička 
klasa. Jedan od voda te koterije, dr. Hadžija, putuje 
u inostranstvo radi studija i prima 10.000 dinara. Po- 
sle tri godine zaposlenja on se vraća natrasr na svoj 
raniji položaj i uzima kao otpremninu 80.000 dinara. 
Ja bih imao mnoco sličnih primera da navedem iz 
ovih institucija, ali zbog kratkoće vremena to sada 
neću da činim. 

Ovim ljudima dafa je potpuna vlast za izbore 
Radničkih komora i oni su postaviiali svoje liste spre- 
čavajući postavljanje opozicionih lista. Kao jedini iz- 
govor Ministarstva socijalne politike za ovu i ovtiku 
politiku koja se sprovodi u ovim radničkim uredima 
za osiguranje, navodi] se to, što se na taj način spre- 
čava komunizam. A u koliko je moglo biti te opasno- 
sti, ona je dolazila baž od strane gospode iz okoline 
g. dr. Topalovića i njega samog, jer to su mahom 
bivši komunistički vodi, koji su se sada premetnuti 
u funkcionere Radničkih komora, kada im je jedan* 
put bilo jasno da više ne mogu uspeti sa socijalnom 
revolucijom. Jasno je, gospodo, da ti ljudi koji sede 
na vrhovnim položajima tih radničkih ustanova o- 
vakvim vezama sa vlastima i Ministarstvom socijalne 
politike, nisu imali mnogo interesa da rdaikalno pri* 
mene one socijalne zakone koji su sada na snazi već 
u svima poslovima progledaju kroz prste onde gde 
su interesi radnika i kapitalista sukobljeni. Tako na 
primjer po zakonu o zaštiti radnika radno je vrije- 
me fiksirano za 8 sati. 

Uprkos tih radničkih propisa, sve su radni- 
čke ustanove dopuštale i kroz prste gledale ka- 
ko su poslodavci u mnogim fabrikama i preduzećima 
prisiljavali otpustom i drugim šikanama svoje rad- 
nike da produže svoje radno vreme i nikakva inter- 
vencija tih radnika protiv toga postupka nije po- 
mogla. 

Kakvo je gospodarenje u tim radničkim ustano- 
vama, vidi se po tome, kako su li ljudi podelili be- 
neficije medu sobom. Iako zakon o zaštiti radnika 
traži fakultetsku spremu za sekretare Radničkih ko 
mora, Ministarstvo socijalne politike ipak dozvoljava 
već 10 godina, da g. dr. Topalović na ovim važnim 
položajima drži svoje partijske drugove bez te spre- 
me sa dohodcima, koji premašaju ministarske dohoi- 
ke. Jedan od ovih dohodaka, koji je veći nego do- 
hodak  našeg    resornog    Ministra    prima  i sam  dr. 
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Topalović, Ako samo pročitate imena članova njiho- 
vih odbora, vi ćelo odmah videti da su to sve par- 
tiski ljudi, i da glavni prihodi idu na plate i benefi- 
cije te gospode tamo. Naprimer interesantna je einje 
nica da ova gospoda u radničkim ustanovama ne sa- 
mo da su dobio plaćena, nego čak primaju i dnevni- 
ce za sednice Okružnog ureda, za sednice centralno,:;' 
odbora za posredovanje rada, za sednice javne ber/.e 
rada. Ovome zlu treba jedanput stati na put. 

Osim plata i dnevnica, ta gospoda i/, radničkih u- 
stanova osigurala su se i Ministarstvo je odobravalo 
Ugovore, po kojima ovi imaju dobili ujedno i oštetu 
i otpremninu tako da to sve ide na milionske cifre. 
Evo jedan primer: Bivši drug g. dr. Topalovića, j',, dr. 
Hadžija, kao načelnik središnjeg ureda, tražio je osu- 
stvo i primeljen je u zagrebačkoj komori sa 5.000 di- 
nara plate. 

Za izvesne kategorije radništva čak Ministarstvo 
soeijalne politiko nije stalo na jedno socijalno 
gledište. Najbolji dokaz između ostalih je i 
jedan ;sluč;>j koji se dogodio u Slavonskom 
Brodu, gde su imali spor sa poslodavcem baš radi 
loga radnog vremena i kad su zatražili da se preko- 
vremeno radno vreme isplati, i kad je prvostepeni sud 
tom traženju udovioljio, nakon rešenja obrtne vla- 
sti, dozvolio i dopitao po njihovim zahtevima isplatu 
prekovremenog; rada, onda su viši sudovi to rc^enio 
poništili, obrazloživši da samo Ministarstvo socijalne 
politiko drukčije tumači zakon o zaštiti radnika. le- 
dna okružnica, jedno generalno tumačenje ovako je 
glasilo... 

Potprctscdnik dr. Košta Popović: G. poslanice, 
odmah da završite; vaše je vreme proteklo. 

Dr. Stjepan Bačić (nastavlja): Odmah ću završi- 
ti. Ovo je otisnuto u »Službenim Novinama* od ''• V! 
1931 br. 270. 

»Odlučujem, voli g. Ministar da so vratari por- 
tiri, čuvari, poslužitelji, kočijaši i kočijaški momci, 
podvornici, kuhari, koji su najmljeni za vršenje po- 
moćnih poslova, kod zanatskih, industrijskih, trgovač- 
kih, saobraćajnih i njima sličnih preduzeća, no sma- 
traju pomoćnim osobljem po zakonu o zaštiti radnika 
u pogledu odredaba u radnom vremenu, pošlo ova 
lica ne stoje u neposrednoj vezi sa. organizovanim ra- 
dom preduzeća, kako to predviđa § 2 pomenutog 
zakona. 

Međutim, gospodo, ovakvo tumačenje koje je 
izdano na intervenciju poslodavaca, stoji u opreci 
sa pozitivnim propisima, pozitivnim zakonom, koji 
nije razlikovalo tri kategorije nameštenika nego sa- 
mo dve i da sve ovde uposlene ubraja u onu drugu 
kategoriju koja je zaštićena radnim vremenom. 

Gospodo, mi bismo očekivali od Ministarstva so- 
cijalne politike, da ondo, gde se dogodi spor o tu- 
mačenju zakona, to Ministarstvo kao autentično tu- 
mačenje zakona izda jedno tumačenje, koje je so- 
cijalno, a ne koje je na Stotu celog niza radništva i 
nameštenika, i koje tumačenje bi onda sudovi usvo- 
jili, kao obavezno za sobo, i ako, po momo stanovi- 
štu, sudovi nisu trebali da se na to stanovište po- 
stave. Ja bih vam spomenuo još nešto. Ovakve slične 
stvari dešavaju se, gde so naše javno vlasti u spo- 
rovima između nameštenika i poslodavaca stavljaju 
uvek na antisocijalno gledište. Imamo slučajeva, da 
kod presuda obrtnih vlasti, koje su izvršne, protiv 
kojih kod redovnih sudova i nema apelata, da Ban- 
ske uprave izdaju druga rešenja, kojim so kasira ro- 
šenje obrtnih vlasti. Mi znademo nekoliko slučajeva 

da se na taj način prinadležnosti i potraživanja na- 
meštenika onemogućavaju, da se u praksi izvrše. 

Potpretsednik dr. Košta Popović: Molim vas, go- 
spodine poslanico, da završite. 

Dr. Stjepan Bačić (nastavlja): Gospodo narodni 
poslanici, vršeći  kritiku rada Ministarstva socijalno 
politiko,  moram   prigovoriti   onome,  što smo   imali 
prilike čuti prigodom moje interpelacije, a to je o 
pitanju nezaposlenosti,   pitanju   uposlenja   stranaca, 
potrebite revizije njihovog uposlenja, zatim pitanju 
poreza na platu tih stranih državljana, koji su upo- 
sleni u našim preduzećima, koji primaju golemo pla- 
te, koje idu na desetine tisuća dinara, zatim pitanju 
činovništva i neuposlenja naših intelektualaca, koja 
sam pitanja isto tako dodirnuo, pitanju javnih rado- 
va,  pomoći,  koju bi  isto   tako   trebali da izvršimo 
barem onoga broja neuposlenih, koji danas traže za- 
radu. Pa morao bih dotaći  i  pitanje socijalne higi- 
jene, koja je, isto tako, jodna važna grana u soci- 
jalnom sklopu pitanja, ali se ne mogu upustiti u po- 
tanko izlaganje, i ako sam pripremio materijal. To 
je jedna reforma, koju bi trebalo napredno zakono- 
davstvo da sprovode. Gospodo, da kratko pomenem, 
pošto se ne mogu upuštati u detaljna  izlaganja,  — 
one  reforme koje bi jedno  napredno socijalno  za- 
konodavstvo trebalo da sprovede. Jodna od tih  re- 
formi našeg invalidskog zakona, zatim reforma pen- 
zionog osiguranja   radnika   i   privatnih   nameštenika 
koje je osiguranje u nekim krajevima naše države 
provedeno kao  naprimer teritoriji  bivše Slovenije   i 
Dalmacijo,   zatim   problem   maksimiranja   plata   pri- 
vatnih nameštenika, t.j. da se od tih plata ustanovi 
maksimum zarade, zatim problem snižavanja radno- 
ga vremena, kako bi so omogućilo da se veći broj 
radnika uposli  i time smanji  broj  neuposlenih.  Ko- 
načno jedno    vanredno    važno pitanje je suzbijanje 
luksuza. Neki dan smo imali priliko čitati da je  je- 
dna gospoda dala 12.000 dinara za toalete za jednu 
pozorišnu premijeru. Konačno pitanje subvencije za 
nezaposlene. Gospodo, svaki dan ste svedoci da sto- 
tino  i stotine ljudi bez posla gladuju  i  obraćaju  se 
raznim ustanovama kao i samim narodnim poslani- 
cima, ali nigde ne nailaze na neki fond iz koga bi 
so te potpore mogle dati. Ja mislim da jo vreme da 
Ministarstvo socijalno   politike i narodnog   zdravlju 
nado puta i načina da se ostvari jedan specijalni fond 
za nouposlonc, iz koga bi so fonda mogle dobiti pot- 
poro  i  prehranjivati   neuposleni  kojima  su  te  pot- 
pore potrebno. Sve ove reforme koje su tako nužne 
mi smo predlagali, ali pošto vidimo da medu vama, 
a ni kod Kraljevske vlade nema dovoljno razumeva- 
nja za ta hitna pitanja socijalno politiko i socijalnih 
reformi, to izjavljujem da ĆU glasati protiv budžeta. 
(Odobravanje i pljeskanjo na levici). 

Potprctscdnik  dr.  Košta  Popović:  Ima   roč   na- 
rodni poslanik gospodin Milan Mijić. 

Милап МИјић: Господо народни посланици, 
приликом прошлогодишње дебате o буџету мтш- 
парстпа социјалне политике и народног здравља 
узео сам реч и мрлио сам господина Министра да 
поклони пажњу јеДноме крају, који je од ослобс- 
ђен>а ni овамо изузетно, мало, готово никако na- 
предовао. Ja заиста no знаи откуда то управо до- 
лази? да ли отуда, mro on mije најсрећније npe- 
стављен v овоме дому нли отуда, што тај крај сам 
no себи nnjo \мео да тражи и да издејствује за се- 
бе ono, mro му je потребно и што му припада. To 
je један r.paj, који je ne само заостао у култури. 
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него у коме je гтисменост минимална. Тек факат 
je да се данас тај крај може сматрати заосталим 
у сваком погледу. 

i [ајвиталнија дотреба овога краја, мога срс- 
за, као и свих околних срезова у Босанској Краји- 
ни je у иоди за mihe. Народ je присиљен да геије ки- 
шницу из разних локви и баруштиНа и mije потреб- 
но 1ти напомињати, каквс све тешке и заразне бо- 
лести отуда проистичу. Ту треба још додати и > 
скудицу у лекарима која се најбол>е илуструје чи- 
њеницом да na срез од 37 хиљада душа до ta m 
један једини лекар. Ja сам молио да се Банској 
управи у Бања Луци доделн једна субвенција за 
асанирање ссла у мало nehoj висини, иего што je 
то био до сада случај,   али je та субвенција   и у 
прошлој годипи нажалост износила свега 150 хи- 
љада a у овој години изгледа    да he na Врбаску 
бановину пасти евсга 90 хиљада динара. Па госпо- 
до, са субвенцијом од 90 хиљада дИнара немогуће 
je  направити и једну честиту цистерну, a камо ли 
извршити бар приближну асанацију села v чита- 
иој бановини. Кад je већ тако, онда би боље било 
потпуно укинути овај издатак у државном буџету. 

Ja знам да je тешко стаи.е и да се ис може дати 
све  ано mro треба,   a.m   знам и то сам и у моме 
проиЈ.логодппт.ем  говору говорио  и казао: и ако 
смо једна држава, и ако смо једна целина, али шж 
се мора дозволитп да има баноаина којс су куд и 
камо одмакле једна од друге усваком погледу, na и 
у овоме o коме данас говорим. Ja сам упоређивао 
то стање no бапоиппама и показао сам да се у здрав- 
ствене сврхе упште, ita санацију народа,   даје од 
једне л>удс1<с главе у Дравској бановини 16 и no дн- 
Hapaj a у Врбаској 3 и no димара.   To je, грсподо, 
тако неразумљиво n незгодно да ja као посланик 
тога   краја када видпм такво стање, чудпм се и у 
чуду сс питам; Јесмо ли ми нека колонија или мож- 
да  ие  знамо да тражимо оно што нам треба?! Ja 
знам да Крал.евска влада n г. Мшшстар социјалне 
политике lio/K' рлчупа ;ia свугде n na свакоме ме- 
сту учине што треба и како треба, али чудновато 
изгледа када се овакве цифре доносе у буџету са 
којима нпшта ire може да се учппп, јер се нема од 
чега. Mn сви гтосланици Врбаске баиовине тражимо 
и тражили смо, али ne можемо готово ништа доби- 
ти.   Господо, у мо.ме срезу има таквих сел^а која 
живе  искључиво од сточарства n која немају дру- 
гог занимања него raje стоку и с тиме живе. i I кад ; 
ти л>уди немају са чиме да iranojc стоку, чиме Uc TVK 
да   je  нахраие? Села: Дварско, Ратково,   Црквине 
има*|у no meci саши да иду да дођу до воде и греба 
им шест да се врате, значи да проведу no 12 сати 
док  irairoje стоку, n како ona могу продати стоку, 
када у данашње гешко време не може да се прода 
ни угојена стока, a камо лп о«а која није угојена. 

Ја'бих молпо r. Министра да се ова субоенција 
Врбаској бановини повиси и да се помогае оким 
оелима којима je помоћ у води вајхиткија потреба, 
Морам споменути и ово: Mn у Врбаској банов.инц 
иисмо имали nn niKo.ia a rn na заузимање Вана Bp- 
баске   бановине ми смо v прошле две године до- 
били   180 нових школа. У там школама 50% je та- 
мвих које немају воде. Имају бање, купатила, амбу- 
ланте   n'  све друго, али шта  ie корист од свега 
тога,   кад пемају воде nn за гшће a камо лп за ку- 
патила и амбуланте! Значи да деца морају пити во- 
ду из локвс a ви зпатс Шта зпашг no дечје здравл.е 
када  се mije вода из локве. 

Да не Гшх даље дуљио и говорио, ja зпа.м Да 
у ово доба кризе и немогућности да се ne може 
много учинити, алп бих молио Господаша Мини- 
стра соцпјалпе гтолитике да се ona субвенција ко- 
лико толико noiiiicn, јер са 'JO.OOO динара ne може 
се nn једна цистерна подићи. 

C обзиром да пе.мам umne иремепа да говоЈтм 
пзјавл>ује.\1 да hy гласати за овај буџет. (Одобра- 
вање). 

Потпретседник др. Коста Поповић: Реч има 
г. Сергије Урукало. 

Сергије Урукзло: Господо народни посланици, 
народно здравље je темељ народног постојања. У 
15 година нашег државног живота утрошени су 
милиони у сврху хигијене. Милиопи су утрошени 
за то, да се подигну модсрпс болпице, санаторн- 
јуми, клинике, бање и т. д. To je било и потребио 
n кориспо. Утрошено je доста n у мелиорације и 
а/санације и то je добро утрошено. Признавајући 
сваку вриједност досадашњем раду, мислим да je 
сад дошло доба када Г>п смо морали да започнемо 
,!а полптпку чародпог здравља и социјалпе скрбн 
окренемо у раду одоздо т. ј. да уклањамо узроке 
болестима. 

Задржавајући се на проблему краја и парода 
: оји имам част да заступам, морам да нерадо из- 
јавим, да хил>аде и хиљаде душа v моме крају и 
данас пије нездраву n нечисту воду, пз локава 
ауних блата и жаба т. ј, из оних истих локава мз 
којих се поје Kon.n и волови n друга стока, a то 
само зато mro немају im бунара nn чесама. Ja ипак 
мислим да бп ее неколико стотнна хил>ада динара 
иогло да смогне за израду бунара или чатрња у 
тим заборављеним крајевима, na да пролазник — 
странац umne ne гледа како сељапи шћућурени 
воду ne гтију из прљаве локве. 

Народ je сам у тој муцп и злу пашао излаза. 
()n je сретан да код своје куће подигне чатрње. У 
ту сврху све мануелне радове on изврши сам, a од 
своје државе само тражи да .м\г даде бесплатап 
потребит цемент, јер je у немогућности да га уз 
најбољу вољу набави. Некада се од стране државе 
тако помагало народу, и народ je v неким мојим 
крајевима баш na такав начин подигао чатрње и 
дошао до здраве питке воде. Но таквих je врло 
иало. A данас се im то ne чини. Цемепт je поску- 
mio, прпходп подбацили, новца je мало na се im 
толикб засад ne може. Такав je одговор. 

Ja hy ипак гласати за буџет Министарства со- 
цијалне политике n народног здравља, али тражим 
од господина Мвнистра да добро проучи пптап.е 
воде за mihe у северпп.м далматппскпм крајеви- 
ма, јер je то један важан проблем, a ерамота je 
свију nac, срамота je за један цивилизован народ 
да v његовој среди ма људи који још и данас 
пију нечисту и нездраву воду. 

И здравствено задругарство у том крају cm,- 
соносно je сретство за отклањање болести и за 
санирање хигијенских прилика. Код nac je народ у 
кратко вријеме постојања такових задруга сХва- 
TIK) n видио вриједност, корист n дејство задру- 
гарства, na се с тога доста ради na подизању истих 
\ скоро свим IIIM крајевима. Г. Министар народног 

[дравља n социјалне политике такве установе тре- 
ба да искрено поздравн n да nx новчаним и мате- 
ријалним сретствима обилато подуппре, јер je rn 
најкраћи nvr и најјефтинији начин да се мнрго 
допринесе за озДрављење још нрло тешких хиги- 
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јенских и злравстненмх прилика тога краја. 
Господо наоодни послаиицн, и овоголишијИ 

Финансијски закон предвиђа за сиромашна лица 
ослобо1)е11>е плаЈкш.а болпичких трошкова. За базу 
тс олрсдбе узста je непосредна пореза, коју доти- 
чпн болесник плаћа. Ona je за пол.опривредне кра- 
јеве сретна и оправдана, али за сточарске крајеве 
такопа база није најсретнија. To пијс мјерило које 
може да докаже његопу платежпу моћ, поготопо 
ако трошак л.јечења у бошгацама пада на дотичну 
опћину. Опћине cv, господо народни послапици, 
преоптерећене и бар у нашим крајевима, one су 
скоро пред финансијскм банкротством. Треба их 
спасавати a ne натуривати им обпезе, које one ап- 
солутно нијесу v стању да носе. Из Фппапспјског 
закона није ми јасно, na чији терет пада плаћање 
болкичких трошкова, али вјерујем да би најпра- 
ведније бпло да то падне na скупни — државни, 
na државпу благајпу, јер сву своју сиротињу одпо- 
eno материјалпо слабпје, треба да заједничким 
срсдствнма љечимо. Ja молпм стога господппа Mn- 
пистра, да даде попупити ову одредб\г са ријвЧИ- 
ма: „Трошак лијечења бвих сиромашних лпца пада 
na терет државе a обрачупаваће се крајем сваке 
буџетске године." 

Сад hy да пре1)ем na општу социјалну поли- 
тику. O onhoj социјалној политици, мпслим, дије- 
лпм иишљење велике ncliiine господе народних по- 
сланика ако устврдим са овога мјеста, да ми из- 
гледа да nama социјална полптика све више улази 
у бирократско адмппнстратпвпи хаос. Имам случаја 
npn коме je један невољни отац, око 60 годппа 
стар, зват на суд од Окружног урсда у Сплиту већ 
пет до inecT пута, да му се одреди има ли или nc- 
ма права да прима ренту na cima. који му je npn 
раду nornnvo. Господо, зпајте да се o томе водп 
расправа BCII три годипе, a тај јадап отац погину- 
лог сипа грца у глади и биједи зато, што Окружни 
уред пема no својпм правилима могујтости да му 
барем изда неку аконтацију na raj пзпос. И Бог 
зна кад lie ла падне дефинитивно pemcibe no томе. 
To треба да се ревидира, да се исправи. 

■lom једпо болпо питап.е, којег се морам да 
дотакпем, то je enopo решавање инвалидских 
предмета. У мом Срезу бенковачком, a и код ос- 
талих можда, виси jom много токовпх перешепих 
молбп и мислим да би Министарство социјалне 
полптпке и народног здравл.а морало измијенити 
своја решења од fi августа 1930 годипе бр. 30029, 
којим се одређује начин нсплате члановима ип- 
валидског суда и њиховим заменицима посјсдпп- 
цама, у доличну паграду no сваком довртепом 
предмету. Me желим, господо. да овим осуђујем 
нли сумп.пчпм пичији рад. већ пзпосим то својс 
мишл>ење у увјерењу да je такав најправеднији 
пачпп иаграда. У везп с овпм молпм г. MmmcTp'.i 
да се све неисплаћене потпорс инвалидима, инва- 
лидскнм удовама и дјеци инвалида или погинулих 
одмах исплате, јер ако пко може да чека да му 
држава плаћа ono што дугује, то ona сиротиња 
иза ратппка за Отаџбину ne може n ne смпје да 
чека. 

Ha крају овпх мојпх излагања молим г. Mmm- 
Ctpa да као n свпма осталпм држлвппм ЧИНОВНИ- 
цима, даде право и свештенству свпх признатих 
конфесија и њиховим необезбеНеним члановима 
na бесплатно лијечење v трећој класи свих држав- 
пих болница, саиаторија и бања, \tp cv и они на 

јавноме и кориспоме раду за добро и срећу Краљц 
и Отамбнпе. 

Како сам већ  нзјавпо, ja  li\' гласатп  за  onoj 
буџет.  (Жпво одобравап>е). 

Потпретссдппк др. Коста Поповић:   Реч   има 
народни посланик г. Мплпвоје Исаковић. 

Мнлнвоје Исаловић: Господо пародпп посла- 
minn, Мпппстарство соцпјалпе полптике и народ- 
nor здравља служи као пример, како се и са мало 
средстаиа може да урадп и мпого и добро. У ко- 
лнко то завпсп од Мпппстарства n према средстиц- 
ма које су му na располагању, пема mi једпе озбиљ- 
не замерке која би се могла поставити и која би 
могла остати. Према обпму и важности послопа 
овога Министарства, материјална средства готопо 
су бедна. Са расположивим сумама тако сс посту- 
па да ono може послужптп као пример рационал- 
пог искоришћавања и као пример такве савсспости 
и разумевања да им примера пема. Ero ресора, где 
би мој земл>ак господин Mnimcrap финансија, ипа- 
че oniian/uno шкрт и штедлтв, требао да нађе па- 
чипа, да буде мпого, мпого издаппгпјп пего тто je 
na да ипак na оба уха мирно спава, јер би сва рпс- 
npa, благодарећи високој свести оппх, који поде 
послове овога Мипистарства, отптла само гамо 
где je намењена и дала максимум позитивмих ре- 
зултата. Кад ово тврдим, ja прсд очпма имам сјај- 
ne успехе једпог чсститог, светлог, поштспог, при- 
Mejmor рада. 

Прво као факат паводнм чињеницу, да код цас 
нема епидемија. Друго. да name устапове за вође- 
ње и организацију и стручном спремом и пожртпо- 
вањем ctoje на једној завидној висини. Tpehe, да 
устапове превептивпе медецппе служе као примсп 
и другим народима. 

Ово Министарство са својпм установама у стал- 
пом je прогресу и иницијативом чини пример, кот 
изазнва поштовање. Зл ово налазим безброј фа. 
ката у толикнм акцијама овога ресора, a надваж- 
mijn je у повом закопу o сузбпјапл' полних боло- 
сти и проституције, који je нашу земљу у очима 
целог културпог света узднгао. 

Дубоко сам увереп, када бн питап.е инвалида 
зависило само од овога Миппстарства, да би одав- 
no било најуспешније pemeno, јер пико се тако ц 
толико, свакодпевпо ne спотиче o језнвс примере 
страховпте пеправдс, које пропстпчу из прописа 
данашњег и крутог и немилостивог и неправичног 
закопа o ипвалпдпма, као што je то случај са л»у; 
дима којима je овај ресор повереп и који ове по- 
слове раде. Ha пама je да са овога места одлучно 
кажемо, ne господппу Мпппстру соцпјалпе поли- 
тике и пародпог здравл>а, пего г. Мппистру фипап- 
cnja: no сваку цену нађите средства, којима he г. 
Mimncrap соцпјалпе политике искупити дуг отаи- 
бине према пајзаслужеппјпм, према ратним импа- 
лндима. 

Исто тако врсме je да се n пптап.е тешкпх мир. 
нодобских инвалида, правпчпо pemn. Omi су људи 
заборављени. Mu смо према њима грешни. OKDVJK- 
mi уреди дапас су пајомрзпутпје ипституцпјс. Н>их 
подједпако ne воле im радници, nn послодавци, јер 
су, изгледа ми, и јелпи n други подједпако експло- 
атисани. Лекарска noMoli ппкаква. лечење никакво, 
администрација пикаква, a зграде велелеппе и зва- 
и.а врло рентабилна, то je извод из биланса лоса- 
даши.ег рада ових установа. Једна анкета, која би 
погледала рад ових установа била бп na своме ме- 
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Сту. ODOM приликом нека мл je допуштеио да по- 
желим, да цеитралии хигијенски завод са својим 
установама поклони mUy пажњу моме крају и по- 
каже већу дслатпост у практичном смнслу. Изви- 
њен>е, да су средства скучена, ne може опстати. 
Од опога колико се има, и Мачпа има право на свој 
део, a има пуно, пуно корисних послоиа, који се 
да ју урадити и без новаца и са мало новаца, само 
ако  сс x()lic и ако нма волјС H доброг расположе- 
ша,  и ако се људи и крајеви ne посматрају са гле- 
дншта предрасуда паланачких сватања. Mene ис- 
крено боли факат, што je пјјопуштена добра воља 
белоречапа, да и повчапо н радпо.м снагом допри- 
иесу да до1)у до воде за iuiiie. I Inje никаква муд- 
рост pelin: пемамо срестава — n веровати да се тим 
извршила своја дужпост. Величина je и вештипа 
са  мало срестава урадити много. Још мање je по- 
зитивна делатност у аутомобилским излетима, који 
ис пружају никакав позитиван резултат, Таквом де- 
латношћу не стиже се далеко. Жалосна je чињенн- 
ца, да у моме срезу за прошлу годину у овоме сми- 
слу,   ии најмањи практичан посао није извршен. 
Пред тим фактом, кад би na ствари гледао онако 
како гледају на мој срез људи, којпма су ови по- 
слоии поверени, ja бих зажалио за оноликим сума- 
ма, које се троше na личне издатке л>удн, који сс 
воде на платним списковима централног хигијен- 
ског завода n његових устапова. Штројењб пуже- 
na  можда je врло иптересаптпо, алн од гога ппка- 
кве користи нема мој крај, који mije нездраву лошу 
воду. Ja бих, ако un ono и даље било овако, мирне 
савести гласао за укидање ових установа, a све 
зграде бих употребио na лечилишта, нарочито у 
исзи' новог закона o сузбпјању полппх болостп и 
проституције, јер пас инострана штампа оправдано 
пита: Шта мислимо да чинимо и где да сместимо 
толике хиљаде палих и посрнулих, који lie доћи 
иод удар овог закона? 

Од правичног господина I huci.a, молим прав- 
ду за мој с|)ез. Moj С1)ез и.ма 64.000 становника, без 
болнице je и болничких лекара, a има само једног 
јединог државног лекара Међутим Срез поцерски 
има нешто више преко 40.000 становника, дакле 
ман>е за скоро 20.000 становника, a има v месту се- 
чишта два државна среска лекара. дссетак болнич- 
ких толико приватних, a ссм тога joui н лекара 
дома здравља и поликлинике. Ништа срез поцер- 
ски ne бп изгубио, ако би у п.ему остао један др- 
жавни лекар, a другн био додељен срезу мачвап- 
ском. To je питање правде, питање велике потебе, 
a ако и дал.е остапе овако како je сад, неправда 
hc бити очигледпа. 

Ja опет понављам своју молбу и молбу Мачва- 
па да дођемо до болнице и до школске поликли- 
нике у Богатићу. За мој крај то je насушна потреба 
и ми ћемо за ову цнлј жртвоватп mro можено, али 
молимо надлежне да и omi учине своје. (Одобра- 
ваше). 

П&гпретседник др. Коста nononnli:   Реч   нма 
r. др. Младен Лисавац. 

Др. Младен Лисавац: Пошто мп je no Послов- 
пику стављено мало времена na располагаље да 
говорим v овој буџетској расправи, то hy овде ис- 
таћи само два проблема, од стотипе других, које 
бих могао навести, да нешто од своје стране до- 
принесем, да се неке стварн поправе, Koje су доста 
лоше. Један проблем односи се na реоор народ- 
пога^дравља, a други na ресор соцнјалпе ПОЛИТИ- 

ке. Onaj проблем, који hy истаћи у погледу народ- 
ног здравл.а, тиче се огромпе смртпостп n помор.! 
наше деце, наше одојчадп. Да би ту ствар илустро- 
вао, навешћу вам са.мо једап пример. У граду Вр- 
шцу живе око 28 хиљада становника, a од tora 
се броја 20 хпл.ада бавп земљорадњом. Од тих 
двадесет хил.ада којн се баве земљорадњом мо- 
жемо pehu да нма 12 хиљада Иемаца a само осал; 
хиљада Срба. Господо, статистичким податцима из 
мат|>пкулск()г зиап.а копстатовао сам да дсца до 
једпе године старости на epnekoj страни, т. ј. Срба, 
умире 50 преко године, a na немачкој — vMiipe у 
том нсто.м времепу само 9, — дакле српске деце 
умире пет и no пута више, пего што умире нема- 
чка дсца у првој родини живота. Откуд то долази? 
Узрок лежн у томе, што Срби ne обраћају довољ- 
no пажње na исхрану одојчади. Вршац пма ni 
својем теритОрију и околипн пеколнко хил>ада ју- 
тара винограда. Вппоградп траже велики рад, због 
чега преко лета морају и мушки n женски да савла- 
ђују тај nocao. Женске које ииају малу децу, одб.ј- 
чади, оставља ту малу децу својој родбини да je 
ona храни за ono 1!|)еме док су onu na раду, a рва 
храни за то време ту децу само млеком и то пуним 
кравл>им млеком. Пуно je кравл>е млеко пак најве- 
lm отров за малу децу која су још na enen. To je 
позната ствар и свако одојче које се храни пуппм 
крављим млеком, мора кроз најкраће време доби- 
ти запалење нли катар црева n од тога умрети ако 
се ne нађе хитна лечничка поиоћ. Откуда, господо, 
то долази? Млеко je састанл.епо пз пет састанппх 
делова: Из воде, путера-масти, млечног шећера, 
протејина и казејина. Taj казеин je onaj отров који 
ту децу vonja. Taj казеин то je ono од чега се ипаче 
праве onu најординарнији чешљеви, то je кост од 
које се може направити, ако хоћете, и мртвачки 
крст, али on никако ne може служити одојчету SA 
харну. Господо, имао сам прилике upe 26 годи- 
na да видИм код једног нашег рационалног еко- 
нома где храни прасце обраним млеком, али nper- 
ходно згодном машином из тога млека вади ка- 
зејин да иу прасци ne бп добили запалење и катар 
цревал да од тога не би угинули. Он je тим начи- 
ном сачувао своје прасце од помора, a ми нисмо 
у стању да своју децу, своју одбјчад сачувамо од 
тога, и наша српска деца у Вршцу, a без сумње и 
другде у нашој држави помре од тога na 50-оро 
a немачке деце, na чијој je страни становништво 
скоро за једпу трећину nelie, умре само 9-оро. Имао 
бих joui нарочито истаћи и нагласити да je машина 
која вади козејин тако je јефтина да се човек мора 
чудити како да нисмо набавили једну справу KO- 
JOM можемо спасти од сигурне смрти 50-оро деце 
у једном једином месту и то na 8.000 душа које су 
у питању. 

Држим да he г. Мпппстар у то.ме погледу ИЗ- 
датп потребна упутства ne само у Вршцу него и 
другим местима да ову ствар хитно и радикално 
поправи. Можда ова цифра смртности mije у дру- 
гим местима тако стра a као у Вршцу, али сам 
ово нарочито истакао као пример и поткрепио о- 
вереним бројкама да бих показао да je крајње вре- 
ме да се нешто предузме у том правцу. Ова ствар 
ne кошта мпого mrrn пзпскује какво оптерећење 
државног буџета. Мислим кад би name вароши би- 
ле упућепе да набаве овакве машпне које једва да 
коштају до 6.000 динара, one би то и учиниле, a 

•тиме бп десетине хиљаде деце било годишње cm;- 
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сено од сигурмс смрти. Можда бисмо већ идуће 
годипс могли pehu one статистичке цифре које су 
лапе бнле тако страшне, сад и ne посто.је, и да je 
актуелно запаљење и катар црева код деце као 
узрок смртности, потпуно нестао. 

Ono je једаи ппоблем који сам овде паиео и 
држим да lie га и г. Министар и Министарство на- 
родног здравља узети озбиљно и хитно v разма- 
трање. 

Други je проблем социјалне природе, Господо, 
кад се говори o незапослености, иисли се увек нг 
фабричке раднике, на раднике који су упослеџи у 
занату у трговинама и т. д., a ne мисли се na се- 
л.аке. Алп и сел.ацп могу да буду неупослеци, n то 
ne само бескућници, пролетери, који немају своје 
земл.е, nero и onu којп je и.мају, али немају преко 
целе године n сваки дан посла. Ha п^имер onaj 
Koju je посејао своју њиву житом у Јесен, тај до 
идућег лета нема na том пољу никаквог посла, 
ociiM ако xolie да гледа како му жито стаса, цве- 
та и зре, али и без тога то жито би сазрело, сазре- 
ло бн и опда кад ne би innao да то надзире. Има 
и других послоиа али n то не одузима eno времесе- 
љаково, a нарочито ne онда кад пада киша, дува 
петар нлп кад je какво друго невреме за пол.скп 
рад. 

Господо иародпп послаппцп, да би се n то вре- 
ме кориспо употребило, да би сел.ак могао и na 
другом пол.у пешто зарадити, држим да je потре- 
бпо да се покрепе питање o томе да се покрај ових 
данашњих задруга вересиских, набавл>ачких и no- 
трошачких, оснују још и грађевинске задруге, т. j 
задруге које he се старати да сел.аку створе могућ- 
пост да лако и јевтппо дође до згодппје куће, До 
згоднијих станова. сваки сељак може да ископа и 
допесе песак, мо>(<е да npenece камен коди му тре- 
ба, сваки да пакоиа земље, да je спремн n од ње 
да направи ћерпич и да испече циглу, сав тај ма- 
теријал може ма који сељак, иако није нарочито 
квалификован, да изради и кад би то учинио у ono 
време кад je неупослен, on бн себи створио посте- 
neno и пеосетпо, ne закидајућп време од осталог 
својег рада, толикн капптал од кога би касније, у 
згодпо време кад буде зидао себи n својој деци 
кућу, могао имати неоцењиву корист јер не би мо- 
рао све да купује и да платп што треба при град- 
n.n, nero би из one гомиле која je задружним pa- 
дом за време пакупл.епа, употребио. Алп зато мо- 
ра да се створи један статут, један грађевински ста- 
тут, статут једпе грађевинске задруге и тај би се 
статут онда могао употребити да се na основу ње- 
га у нашој држави отпочне овај спасоносан и ко- 
ристан nocao н то кад je беспослица и доколица 
коју ne умемо ипаче употреоптп. Кад ее у једпом 
месту оспује таква задруга, брзо би се угледала 
na тај прпмер n друга места na би ее такве задру- 
ге оспивале широм целс земл.е. 

Ta два проблема имао сам наоочито да чстак- 
пем јер ради краткоће времена које ми je ставл>ено 
na располагање ne могу и многе друге проблеме 
папомнњатн. Изјављујем, у нади да lie г. Мини- 
стар ово узетн у обзир, да Kv гласатп за овај бу- 
џет. (Одобравап.е). 

Претседипк др, Коста Кумануди: Има реч 
r. др. Cijeno Кнежевић, 

Dr. Stjepo Knežević: Ministar socijalne politi- 
ke vrši po zakonu nadzor nad središnim uredom za 
osiguranje   radniku   i   nad   mesnim   organima   ureda. 

On može da poništi svaku odluku samoupravnih or- 
gana središnjeg ureda i njegovih mjesnih organa ko- 
ja bi se protivila postojećim propisima i naredbama 
i može da izda potrebne naredbe zbog obezbedenja 
izvođenja zakona i drugih propisa. 

Ovakova kontrola nad okružnim uredima za osi- 
guranje radnika omogućavala je zaista da se sprije- 
če očite nezakonitosti i nepravilnosti, ali ipak nije 
mo^la otkloniti sasvim pogibao da se pod plastom 
zakonitosti počine nepravednosti. 1 zato se deša- 
valo da ni okružili uredi za osiguranje radnika nj. 
jesu ponekad bili pošteđeni od stranačke politike, ne- 
ću reći na štetu same ustanove, ili zbog lične kori- 
sti, ali svakako na štetu onih radnika kojima odno- 
sni organi nijesu bili u političkom pogledu naklo- 
njeni. To je između ostaloga važan razlog zbog ko- 
jega se ponekad vode žučne borbe kod izbora sa- 
moupravnih organa okružnog ureda za osiguranje 
radnika. 

lako se radi o samoupravnoj ustanovi, Ministar 
socijalne politike kao vrhovna nadzorna vlast, može 
da uspješno utiče na to da njezini organi ni u kom 
slučaju ne prenebregnu svojim postupkom interese 
radništva. Blagodareći mjerama koje su u poslednje 
vrijeme pivduzete, mislim da se situacija u ovome 
pogledu znatno poboljšala. 

Ali ima kod okružnih ureda za osiguranje rad- 
nika drugih nedostataka, kojima je uzrok preterena 
revnost namještenika na službi ureda ili njihova te- 
snogrudost kod primenjivanja zakonskih propisa, ili 
najzad praznina u samome zakonu koje bi trebalo 
dopuniti saobrazujući dopune današnjim prilikama i 
dopunama. 

U tome cilju ja ću se zadržati na nekojim od- 
redbama zakone o osiguranju radnika od M maja 
1922 godine, a koje se tiču osjguranja pomoraca. 

Prema § 45 ovog zakona članovi osigurani га 
slučaj bolesti imaju, kad se razbole, pravo najmanje 
na ove potpore: prvo, na besplatnu lekarsku pomoć 
i lekove uzastopce za 26 nedelja. Drugo, na hranari- 
nu kroz 26 nedelja i to u iznosu od dve trećine o- 
bezbedene nadnice dnevno, treće, u slučaju smrti osi- 
guranog člana na pogrebninu i to u tridesetostru- 
kom iznosu obezbeđene nadnice. No središni ured za 
osiguranje radnika može, prema količini materijal- 
nih sretstava kojima raspolaže, pružiti i veće potpo- 
re, ali opet do određene maksimalne granice. 

Ali ove odredbe ne vrijede jednako za sve rad- 
nike. Postoji naime propis § 47 prema kojemu se 
bolesničke pomoći ne izdaju mornarima dok su na 
brodu. Isto to važi i kad lice brodske posade u ino- 
stranom pristaništu oboli, ako nije potrebno njego- 
vo definitivno iskrcavanje. Ako je bolesniku za vre- 
me boravka broda u pristaništu potrebna lekarska 
opskrba na kopnu, koja ne sprečava produženje рц, 
tovanja istim brodom, troškove opskrbe i lekara sno- 
si u inostranom pristaništu brodovlasnik, a u do- 
maćem pristaništu okružni ured za osiguranje rad- 
nika. U ovoj zakonskoj odredbi vidim pravu ano- 
maliju koju bi jednom za svagda trebalo ispraviti. 

Ne nalazim zaista nikakve razlike između obole- 
nja u inostranom i obolenja u domaćem pristaništu, 
pa kada se bolesnička daje povodom obolenja u doma- 
čem pristaništu zašto da se ona odriče kad radnik oho- 
li u inostranstvu? Kada bi se imala pravili razlika, bilo 
bi pametnije da se postupa obratno, jer su kod kuće 
prilike života mnogo povoljnije. Pa ni onde gde za- 
kon   propisuje   besplatnu   lekarsku   pomoć   i   lekove, 
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t.j. u slučaju bolesti koja povlači definitivno iskrca- 
nje mornara, okružni ured za osiguranje radnika re- 
dovno ne priznaje naknadu efektivnih troškova za 
lijekove i liječnika, pozivajući se na propis citiran 
u § 45. Istina da zakon ne govori o naknadi, već o 
besplatnoj lekarskoj pomoči i lijekovima, ali kako 
ima da dođe do njih bolesnik koji se nalazi na dru- 
gom kraju svijeta? 

Bilo da postoji praznina u zakonu, bilo da se 
zakon u praksi tjesnogr.udo primenjnje, svakako je 
nepravedno što se događa, pa bi trebalo da se tome 
doskoči. Od ovih odredaba zakona i od ovakvog po- 
stupka organa za osiguranje radnika, trpe štetu i 
brodovlasnici i njihovi nameštenici. Oni prinose o- 
kružnom uredu za osiguranje brodske posade na sto- 
tine hiljada godišnje, a imaju otuda neznatne ko- 
risti. Jer svi pomorci koji su ukrcani na velikim tr- 
govačkim parobrodima, ostaju trajno u inostran- 
stvu, budući da ti parobrodi zbog prevoznih konjnk- 
tura i zbog oskudice tereta u našoj zemlji saobra- 
ćaju samo između stranih luka i kontinenata. To je 
uzrok da brodovlasnici doprinose znatne materijal- 
ne žrtve za osiguranje svojih namešteuika, a ne uži- 
vaju od toga nikakve beneficije. Tako naprimei 
tačno prije godinu dana razbolio se n Rozario de 
Santa Fe jedan naš pomorski kapetan i nakon deset 
dana bolovanja, preminuo. Troškovi Ijekara, lijeko- 
va bolnice i 'skromne sahrane iznosili su 2000 do- 
lara. Platio ih je brodovlasnik, a okružni ured mu j< 
priznao 2000 dinara. 

Brodovlasnici su i u ovom pogledu zapostav- 
ljeni prema ostalim preduzećima naših državljana 
koji imaju namještenika zaposlenih u inostranstvu, 
bilo stalno, bilo privremeno. Takovi namještenici ni- 
su obavezni na osiguranje, ako su već osigurani U 
smislu zakona one države na čijem su području za- 
posleni (§ 8 zakona). 

Brodovlasnicima se ta povlastica ne priznaje, 
oni SU dužni da osiguraju cijelu posadu domaćih 
brodova i kad ovi borave u inostranstvu. 

Bilo bi stoga opravdano da se brodarska pre- 
duzeća izjednače sa ostalim preduzećima, te da se 
brodovlasnici obavežu zakonom na osiguranje svojih 
brodskih namještenika, koji se nalaze u inostranstvu, 
i dok se tu nalaze, samo u slučaju da ih ne osigura- 
ju u stranoj državi. .. 

Molim gospodina Ministra socijalne politike da 
ovim mojim primjedbama pokloni svoju pažnju i 
uzme što prije u rasmatranje tretirano pitanje zbog 
njegovog konkretnog riješenja, s obzirom na štete 
koje brodovlasnici i njihovi namještenici bez razlo- 
ga" trpe. Glasaču za budžet. (Odobravanje i plje- 
skali je). „ ,, 

Претседиик др. Коста Кумануди: Има реч 
народни посланик г. Гавро Санто. 

Др. Гавро Санто: Господо, озбиљност и важ- 
nocT буџета Министарства социјалне политике и 
народног здрапл.а приморавају ме и намећу ми 
дужност, да у дебати узмем реч и да својим дру- 
гоипма v оиом дому пзложим пеке глаипе момеп- 
те социјалне политике. Kao лекар, нарочито као 
уредски лекар који 21 годину ради v домену со- 
цијалног осигурања, ja сам упознао сложени меха- 
низам n радничког законодавства и нарочито, рад- 
ничког осигурања и зато хоћу ове моменте да при- 
к-ажем v праној сиетлостп. 

Краљевина Југославија, CBOJOM легислацијом 
o радничкој заштити и радничком осигурању, до- 

лази у ред првих и најнапреднијих држава. Све 
цосадање владе указивале су озбиљну пажњу и 
бригу, a морамо констатовати да и у рукама Mn- 
апстра господина Пуцеља onaj проблем има naj- 
р( алиију и најозбиљнију основу. Морам још при- 
знати да се и код nac, у Дунавској бановини одаје 
дужна пажња радничком питању n господин Бан 
Дуназске oanomme, у границама могућности, чини 
све да радничко питање и питање запослења до- 
бију потребпо решење. Али, господо, при решава- 
n.v радничког питања, TU напори морају бити још 
јачи и од немогућности морају се стварати могућ- 
ности. Радничка беда мора се ублажити ne мило- 
стињом, већ стварањем могућности рада и запо- 
слења. To изискује и државни и политички u соци- 
јални моменат n опортунитет, јер глад n беспо- 
слица ,'ioimi су другови и саветници. 

Раднику, беспосленику, и гладном морамо пру- 
жити руку n у њему гледати човека, пријатеља и 
omu спремни да му помогнемо и олакшамо стање. 
Јер, колико nx je којп ne допадну греха, кад су 
у беди! Л name радништво he то знапј ценити и 
неће ту помоћ никада заборавити! 

A какве се користи у државно-јавном погледу 
има од сређења радничког питања, непотребно je 
pehu друго, до да je немачко осигурано радништво 
спасло Немачку у поратним критичним годинама 
од опасности комунизма. To радничко осигурање 
спровео je Бисмарк још 1881 године, као да je зпао 
и предвидео, колико he важну улогу то осигупање 
имати доцније. Јер, осигурани радник — најбољи 
je грађанин. 

Призпајем сву важпост културн- просвећива- 
њу, уметничком васпитању, позоришту и литера- 
тури али, изнад свега, истичем зпачај n потре- 
бу радничког осигурања! Код nac то радничко оси- 
гурање стојп na здравим основама, a најважнија 
институција и организација у радничком законо- 
давству изражена je у средишњем уреду за осигу- 
рање радника. 

Али, господо, док у иностранству и Европи, 
третирају ово name радничко осигурање као нај- 
oo.i.ii nm na,i,.me оргапизације и као узрок соцп- 
јалног обезбеђења и заштите, дотле се у последње 
време, са провидном тенденцијом o овој нашој у- 
станови говори код nac ca недовољно пОзнавања и 
објективности! Говори се од неупућених n непозва- 
них али, морам pehu, n заинтереоованих na се у 
личну, чак и сталешку борбу xolie да увуче ова, 
no моралу и раду, висока и еминентна институција 
n као дасе жели, да се досадаи.п мир и активитет 
помуте. Зато господо, морам o овој ствари гово- 
рити. 
Дозволите Mii, господо, једпу ппдпскрециЈУ Koja 

he објаснити да ja кмам и права и дужност да o 
овоме говорим. Јер, мој отац je провео 35 година 
у службн one институције као лекар, a ja, лично, 
neh преко 21 гоДину радим као уредски лекар и од 
1923 године као главни лекар, али upe 19 година, 
после двогодишње праксе, као уредски лекар бно 
сам изабран од самих радника за почасног главног 
лекара као знак признања за моје демократске n 
социјалне ocehaje према радништву. Зато ja могу 
roBopiiTu o onoj ствари ca пуним познавањем и sa- 
ro говорим не само као политичар, nero и као чо- 
иек, чији je жпиот n рад био у непрестаној сарад- 
Њи ua овој важној грапц соцпјалпог рада, који 
познаје наше раднике, њихове беде и тегобе и 
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којп објективно иосматра ствар. 
Господо, због тога морам да нзложнм неко 

лнко бнтпнх момената који hc приказати право 
craibc стнари у овом домсиу иаше социјал11с ор- 
ганизације али, н обеснажити кампању ко.ја je, у 
последње времс иочела да се води протнв ове ип- 
стнтуцнје, рада њепе управе као и лекара који за- 
иста савесно врше своје дужиости. 

Ta борба оличепа je у камнањи за измеиу иа- 
чина лекарских интерв^нција односно декарског по- 
ложаја код СУЗОРА и прети да подрони цсо ред 
и рад ових неопхбдних институција. Али се при 
томе не сме заборавити: 

1) да je то у првом реду, само и једиио рад- 
ничко питање; 

2) да ли he оснгураље радпика и иомоК рад- 
ништву иматп какве користи нлн бољнх рсзултата 
од промеиа којима се тежн? 

3) да лн he тиме бнти већи број лекара запо- 
слен односпо, JIOUH до егзистеиције? 

Тражи се да се досадањн снстсм уредских ле- 
кара  замст!  другим:  слободиим  нзбором  лекарл 
од самих оснгурапнка, од случаја до случаја. A го- 
сиодо, ово бн изазвало хаос у самој дисциплинн 
ове институције н довело, можда, v питање и сам 
опстанак и материјални положај, у садањим теш- 
кнм прнликама. Taj слободни избор морао бн бнтн 
у данашњим тешким приликама извор миогих зло- 
употреба и њиие бн се могле чак и створнти мо- 
гућности за корупцију, тамо где je до сада није 
било! Нека je част нзузетцнма али, разпа су схва- 
тања савесности. Јер, осигураник би одлазио ле- 
кару коме би on хтео н који би га бол.е зиао при- 
вући. Појсдннн лекари би се трудили да клијенто 
задобију обилпом рецептуром, доделлшањем хра- 
иарипе н других погодности. Нарочито са иностра- 
miM специјалитетима, јср наш свет верује: у ко- 
лико je лек скупљи н нма необнчно нме, утолико 
je бол>и! Тиме бн се рецептура повећала 4—5 пута 
алн, исто толико и нздацн na тсрет самог осигу- 
раи.а радника и, ona муко.ч уплаћиваиа члапарипа, 
брзо би отншла те бн се илн нзиос улога морао 
подизати, или се обратити држави за помоћ. Ме- 
сто тога начина декарске помоћи, којн je за сад 
скоро иемогућ и непрактичан, радничко осигураље 
има систематизирану лекарску помоћ и интервен- 
Цију, коју врше искусни уредски лекари, и то ле- 
кари које баш сами радници бирају преко својих 
делегација, a no реферату главпог'лекара, кога je 
животно нскуство довело на овај положај и који je 
стекао пуно поверење радника и управе. 

Према томе јасио je у какво би се стањс до- 
шло ако би се нзменно систем лекарских нптервеи- 
ција! Ja одајем сву дужпу пажњу тосподи лекари- 
ма, који се боре за егзистепцију. Борба дапас mije 
лака с обзиром иа прнлике. И сам. као лекар, ду- 
жан сам да помажем лекарски кор који у даиаш- 
њој тешкој крнзи осећа тегобе, али као иародпм 
послаиик, ja морам да изразим и своју бригу за 
onaj раднички иарод н за оие уредске лекаре, којн 
су се уредском службоваизу одали и тнме у миого- 
ме раскрстилн са прнватном праксом и зарадом, 
којнма je та службл ексистепцнја. 

Помињући рецептуру, иорам рећи да уред и 
уредски лекарл апсолутно најсавесниде и иајхума- 
imje додсл.ују потребне лекове, без обзира иа п.и- 
иове цепе, али да ири томе воде рачуиа да се код 
специјалитета прво дозиачују ддмаћи  пронзводи 

наше индустрије, којн су еквивалеитии икостраним 
no квалитету, na тек онда страни. A код одређи- 
вања члапариие, болпичког нлн сапаторијумског 
лечења, једнми je критеријум стварпо стање и по- 
треба болесмика, без обзира колико je врсмсна on 
члап оснгураник н колико je уплатио чланарине, 
тако да нма случајева да се радиику; пакои другог 
трећег дана осигурања, aeh дало болннчко лечење 
или да му се за 20—30 днпара уплаћеие члапариие 
нсплатило десетине хнљада динара иакмаде или 
оштете. 

Да бн имали тачну слику огромпог и важмог 
апарата и регулатора нашег радиичког и социјл- 
ног осигурања, иаводнм само следе11е статистичко 
податке: осигураника има око пола милнопа (та- 
чно 523.000), за хранарину 58 и no милиона, пот- 
доре за иородил^е 4 и no милиопа, опрему деце 3 
и no милиоиа, за осталс потпоре мајцн и детету 
код порођаја 4 иилиона, болиичка лечења 35 мн- 
лиома, апотекарске нздаткс 30 милиона, сапато- 
ријумска лечења 16 милиона, зубпо дечење 5 ми- 
лиоиа, лекарски трошковн 33 мнлиопа, (|)011д зп 
исплату песреКмих случајева изиоси око 350 мили- 
ona, остали (|)011довп преко 130 милиопа. 

Средишпн уред поседује 24 лечнлншта са 1267 
кревета, има 135 амбулапти, 2 сапаторијума за ту- 
беркулозне и дневно има просечпо око 15.000 бо- 
леспика са храном и лекарском поиоћи, као и Bir- 
me опоравилишта. Уредских декара пма 1447 на 
преко пола мнлиопа чланова, дакле, на једпог ле- 
кара 371 члан. Осигурано je процептуалпо, 7'? 
стаповпиштва, a запослепо je 25% укуппог броја 
лекара у землзн! Јасио се види да je o лекарима 
во1)епо рачуна. И да папомепем да и сама држава 
дугује преко 15 иилиона за осигуранике улога сво- 
јих службеиика! 

ETO, господо, ове цпфре показују колико je 
обимап и компликовап, али колико je и велика де- 
латност ове пиституцпје у социјалпом осигурању' 
И na сав тај компликован мехаппзам, долази око 
1300 чиповпнка и службешша, a управио адмипи- 
стратпвпи трошковн пзпосе пешто преко 16% док 
се у просеку од 80% враћа члаовима, у виду nor- 
nopa, лечења, лекова и отштета као и фопдова! 

У последње време, господо, грвори се мпого 
и пребацује због подизања зграда за уреде и смз- 
тра се то непотребним. Овп палади неосновани су, 
јер се зграде подижу нз ових разлога: социјално 
саннтарни моменат, јер су у поједппнм центрима 
сви отсеци уреда стављени под исти кров и у тии 
домовима налази се све: и лекар и апотека, и xn- 
рург, и даптпст, и купатило и адмипистрација, a 
сем тога мора се водити рачупа и o пснхпчком мо- 
мепту, o утицају здравих видних просторија na 
болесника и o иогућности лекара да правилно мо- 
Hte да изврши преглед болесинка, што je no ма- 
лим собицама n мрачпим просторпјама немогућ& 

б) скопомскн момепат: у овим зградама na- 
лазе се свп отсеци за које je до сада уред прнват- 
ницима плаћао посебне закушшне у високом из- 
посу, далл дапас je пајефикасији пачнп очувања 
готовине улагањем у пекретпнпе. Ha тај начин no- 
вац, КОЈИ се повлачп из прпвреде. понова се npn- 
вреди враћа npri подизању граНевина. Сем тога, тс 
зграде нису својина уреда ве1> je само учињспа по- 
зајмица пз фопдова која се амортизира пдаћањем 
закупмипе, док домовп остају власпнштво самих 
радппчкпх фопдова. 
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A чују ce H појединачне исалбе na уреде, o по- 
ступцима појединаца који припадају аларату оси- 
гурања. Господо, ако на пола милиона осигураних 
потекну 50 или 100 жалби, то ne зпачи да ce радн 
прсЈтив савести н закона! Te жалбе одмах ce узн- 
мају у поступак, али често су one мотивнсапе и 
другим побудама јер нх je много који у уреду и 
социјалном осигурању нашем виде препрекв за 
спровођење екстремних идеологија и ко.ји сматрају 
да ce стварањем незадовољства код радника ствара 
терен за њихове политичке иде.је! Због тога ce ове 
појединачне жалбе ne смеју генералисати. 

Господо, изпео сам све ово на основу личног 
сазпања, искуства и no савести. Ради студирања 
раднпчког осигурања, провео сам дуго na страни, 
у Па1)изу, Бечу, Хамбургу, Берлипу и могу pelin, 
да наше радничко осигурање заиста заузима једно 
од првих места у Европп, што je признато n na 
недавно одржаном конгресу у Аустрији, где ce o 
иашем осигурању само најпохвалније говорило! 
Заслуга зато највећим делом припада управницимл 
нашег радничког осигурања, директорима средиш- 
н>ег уреда, као и директорима здравствене служ- 
бе и главним лекарима уреда, који заслужују наше 
најпохвалније прнзпање. IbnxoBe заслуге за рад- 
ништво Југославпје велике су као и што рад уред- 
ских лекара заслужује похвалу и призпање за са- 
вестан и хуман n објективан рад. Министарство со- 
цијалне политике и народног здравља показало je 
и доказало да ce o радничком осигурању код nac 
води озбиљна 6i)iira и старап.е за паше радппштво 
као и за проблем социјалног осигурања 

И зато, пападатн one који су цео свој живот 
посветили овом социјалпом проблему, пеправимпо 
je и лишено моралних оспова! Смем рећи да ова 
институција служп као пример и културнијим-ино- 
страпим заводнма и показује, како треба служитп 
отаџбтш и оппма којима треба социјалне заштнте, 
радницима. 

Господо, говорити o радничком проблему, <> 
ооцијалној заштити радника и нвјпотребнијих, o 
стварању за наш радпи свет, немогуће je да ce na- 
me мисли ne упуте највећем добрртвору нашег 
радног света: нашем Крал.у. Mn смо мирно, без 
упутрашпЈПх социјалних ексцеса и немира изашли 
из поратпог хаоса само благодарећи мудрости _н 
иницијативи namera узвишеног владара, којн je 
у свима питањима социјалне политике узимао 
иницијативу и пастојавао да ce свнм радницимп 
осигурају животна средства и створе могућности 
рада и 'за1)аде али n обсзбе^еља у случају nepa- 
да, болести и несреће. Само Његовој јуначкој и 
узвишеној личности захваљујући, стеореии су код 
иас хармонични односи изме1)у друштвених класа 
и спроведен je читав систем радничког законо- 
давства, обраћена je најозбиљнија брига незашти- 
ј.сиим n, господо, немогуће je и неоправдано из- 
ложити ове позитивне моменте наше државне no- 
литике n социјалне заштите a ne одатн, n овом 
приликом, најдубљу, пајодапију захвалпост пајве- 
ћем п најискренијем пријатељу и добротвору na- 
mer радног света, највишем иницијатору свега до- 
брог у nanioj држави: нашем Краљу! 

Обзпромда je бумст пајбол.п, којп ce могао да- 
ти у овпм приликама, a ca поверењем у рад госпр- 
дииа Министра, изјавл>ујем да h.y гласати за бу- 
иет. (Пљескање). 

Прстссдпик   др.   Коста   Кумапудн:   Има   реч 

народни посланик г. Милан Поповић. 
Мнлаи В. noiioBHh: Господо пародпп послани- 

ци! Данас je na дневном реду буџет једнОг важпог 
Министарства — Министарства социјалпе полити- 
ке n народног здравља. Ja, као пародпн послапик, 
хрћу да ce одужим n својој савести и народном 
поверењу, да пзпесем пеколпко речи 0 пашим, 
или, боље рећи, o државним инвалидима. Крајњс 
je време, господо 11а|)одп11 послаппци. да пм НС- 
крепо и онако како долпкује ппвалндпиа, изађемо 
у сусрет. Ипвалиди су то у потпуном смислу те ре- 
чп заслужили. Свп су omi једним б1)ојем положи- 
ли свој живот na бранику своје отаџбине, одслу- 
жили најсветију службу, давшп свој живот, no- 
пут Христових речи: „Благо ономе, ко свој жнвог 
положп за ближњег свог". Другим бројем остали 
су без свог пормалпог и природпог оргаппзма, ne- 
мајући неки очп, некп руку, неки погу итд. 

Досадањи закони o инвалидима, који су до- 
петп у 1919, 1925 и 1929 годипи, сви су опи no мо- 
ме дубоком уверењу пеправнчпп, a нарочито За- 
кон из 1929 године. Не зпам зашто ce тако гре- 
шило паспрам ипвалида. Ja мислпм да у целам све- 
ту нико mije впше занемарио инвалиде, пего паша 
држава. Ja мислим да je то и грехота и једпо na- 
me национално ругло. Закон од 1929 годппе уту- 
као je тако crpamno нпвалпде, да ja пемам речи, 
да изјавим своју осуду и своје сажаљење. Истим 
Законом изгубнла je огромпа маса ппвалпда npa- 
во na инвалиду. Изгубили су једним бројем због 
земљишта, јер те године вршена je класпфпкацпја 
земљишта. Комиспја, нарочито у моме срезу, ба- 
цила je BeliiinoM земљишта у прву класу, зашто 
je зсмл.арппа претла 120 дипара n ако je до сада 
инвалиду примао, тим гестом изгубио je, a у ства- 
pn своје материјално стање mije побољтао. Узро- 
ком тим, тп несрећници n инвалидске породице 
лишени су и увереп.а o сиротном свом стању, за- 
што n немају бесплатно лечење и подлеже бол- 
ничком плаћању, a појред тога и остале су држав- 
ne бенефиције изгубили, које им je држава давала. 

Mnorn су изгубили инвалиду, тто су им де- 
ца — синови дорасли, na и ако пемају no закопу 
земље и mra вите губили су n ако су сипови од 
оца илн мајке одељени, и no неки и удаљени ne- 
знано. 

3 — Mnore су мајке инвалидске губиле mina- 
лиду, што су своја сексуалпа осећања вршиле и 
na доставу кмета губиле n ппвалиду као пеморал- 
ne. Губиле су и one које су вап брака родиле вој- 
ника који he сутра ову отаџбипу бранити. 

Господо пародпп посланици, аар ми'немамо 
данас у нашем друттву жена, који имају брачне 
мужеве, a поред њпх имају n небрачне мужеве. Е, 
питам вас, je ли то морално? 

Ja мислим да je право, да ce једпом допесе 
правичан закон o иНвалидима, a зато и вас молим, 
иолим n господина Министра као и Крал»евску 
владу, да ce тај закон тто upe допесе. Да ce у 
nem закон поред осталог унесе пово: 

1 — Да ce сва дужпа ппвалида до копца npitor 
громесечја буџетске годипе потпуно Исплати. 

2 — Да ипвалиду свакп инвалид прпма без об- 
3iii)a n.eroBor матерпјалпог craiba, a при том нма- 
j^'liii само у внду телесну псспособпост, a тиме ce 
признају заслуге у служби отаџбине n Крал,а n 

3 ■— Да HM ce даду све бесплатие повластпце у 
лечењу, у лековима, у бањама n у подвозу држав- 
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них железница и пароброда у свима кулуцима, na 
бнла телесно или новчапо, докле су год живи. 

Господо, то су онн заслужили, a то захтева м 
правда, јер сунце ове земал>ске слободе, које иас 
греје, ii.ii\i)Bo je дело. 

Ca желзом да lie се поступити онако ne само 
како су ипвалнди паши заслужили, него како и 
правда захтева, изјавл.ујем да hy гласати за овај 
пуист. (1 Li.ccKaihe). 

Претседник др. Коста Куманудп: 11ма реч 
г. Ђуро Маријан. (Гласови: Huje овде!) Има реч г. 
Ђури Леушић. 

Dr. Đuro Leušić: Gospodo narodni poslanici, u 
vezi s predloženim budžetom ovoga Ministarstva, ja 
ću biti slobodan, tla iznesem samo neke konkretne 
napomene. Najveća psihijatrička bolnica u našoj dr- 
žavi jest bolnica u Stenjevcu. U odnošaju sa ostalim 
istovrsnim bolnicama n državi i to u Kovinu, Lju- 
bljana—Studence i Beograd, imala je ova bolnica već 
u tekućem budžetu razmjerno najmanju godišnju do- 
laciju. 

Podjelivši iznos budžeta pojedinih bolnica s bro- 
jem opskrbnih dana dobivamo, d» je: 

U Kovinu stajao jedan bolesnik dnevno 22,19 di- 
nara u Stenjevcu 23.25 dinara, u Ljubljani 18 dinara. 
U u Stenjevcu 15,U7 dinara, kod čega treba osobito 
naglasiti i vlastite prihode ovih bolnica s lime, da 
smatramo, koja bolnica ima \ iše vlastitih prihoda, 
da vodi više računa o racionalnoj ekonomiji i time 
olakšava državne finansije. 

Posebno treba spomenuti, da je stenjevačka bol- 
nica u zadnje tri godine potpuno reorganizirana u 
svakom smislu, a broj bolesnika je narastao od 1301) 
na 1600, te se može s ponosom istaknuti, da je ona 
danas uzorna institucija, ne samo kod kuće već i pred 
inozemstvom. 

Usprkos priznanja sa strane Ministarstva i jas- 
nosti, dotacije za ovu instituciju u zadnje tri godine 
snižena za oko 3 miliona dinara, a u predviđenom se 
budžetu želi sniziti za novih 577.305 dinara, dok broj 
bolesnika konstantno raste i prijeti otvorena opasnost, 
da će s jeseni ovaj zavod ostati bez ogrijeva, svi- 
jetu.«, odjeće i hrane. 

U eminentnom interesu stabilnog razvijanja za- 
voda, trebalo bi bezuvjetno da se budžet za ovu 
velevažnu socijalnu instituciju usvoji, ili onako, ka- 
ko ga je ona za ovu godinu predložila, ili barem da 
se prema sadanjoj državnoj dotaciji isti povisi za 
oko 500.000 dinara. 

Trebalo bi istodobno poduzeti nužne mjere, da 
se tomu zavodu odobri naknadno zamoljeni kredit 
u izno.Mi od 350.000 dinara, da ne dođe i prije u pi- 
tanje rad i opstanak ove vrlovažne bolnice, ovoga 
lirama čovječnosti. 

Ne smijem, gospodo, ovom zgodom, propustiti 
priliku, a da ne spomenem i pitanje društva za po- 
dupiranje slijepili zvanoga Sv.  Vid u Zagrebu. 

Godine 1893 osnovano je to društvo za podu- 
piranje slijepih u Zagrebu privatnom inicijativom, 
jer je tada broj slijepaca u Hrvatskoj i Slavoniji iz- 
nosio oko 2801) ljudi. 

Zadatak društva bio je, da se iz slijepca — ubo- 
gara napravi valjani član ljudskoga društva, 
koji će biti osposobi jen za samostalni duševni i pri- 
vredni rad, kako bi bio od koristi sebi, svojoj obi- 
telji i narodu. 

Društvo je uznapredovalo toliko, da je godine 
1898 kupilo posjed na Mlinarskoj cesti br.   10, smje- 

si ivši lamo »Dom slijepili radnika«. 
Godine 1910, dobivši legat iz ostavine pok. Mil- 

ka i Julijane Bogović postaje vlasnikom zgrade u 
Visokoj ulici br. 8, koja je prema naročitoj želji po- 
kojnika imala služiti kao doživotni dom za slijepe 
djevojke, uslijed čega je lamo i smješten »Dom sli- 
jepih devojaka«. 

Tako materijalno osigurano društvo je vršilo 
svoju veliku humanitarnu dužnost sve dotle, dok go- 
dine 1919 lične trzavice dovedoše dotle, da je upra- 
V'a društva, na svoju ruku i bez odobrenja članstva, 
sazvala likvidacionu skupštinu i zaključila raspust 
društva sa motivacijom »da bi imovina društva mo- 
gla doći u nezgodne ruke«. 

Taj raspust odnosno likvidacija društva zaklju- 
čena je protivpravilno, jer je od 800 tadanjih čla- 
nova moralo bili na skupštini prisutno najmanje 520, 
dok ih je u svemu bilo 14 (Na skupštini). 

No i tom prilikom predvideno je, da se društve- 
na imovina imade sačuvati za isti cilj kojemu jg 
služila. 

Tadanja Kraljevska zemaljska vlada, odio za so- 
cijalnu skrb, preuzela je tu društvenu imovinu, a sli- 
jepci prema odluci iste vlasti, premješteni u invalid- 
ski dom u Popovaču, gdje su se zadržali sve do go- 
dine 1926. 

Ne ulazeći u pravilnost ili nepravilnost postup- 
ka odjela socijalne skrbi u Zagrebu, ističem samo, 
da je ista ustanova dana 10 januara 1920 godine 
prodala zakladnu kuću »Dom slepih devojaka« ги 
iznos od 140.000 kruna, a dana 16 maja iste godine 
i »Dom slijepih radnika« za svotu od milijon i 200 
hiljada kruna. Naročito podvlačim, da društvo Sve- 
toga Vida, niti je kada priznalo rečenu prodaju, a 
niti je htjelo nikada preuzeti kupovinu. 

Život slepaca u Popovači postojao je sve nesno- 
šljiviji, tako da su napustili dom u Popovači i god. 
1У26 ponova došli u Zagreb, te kao »Udruženje sle- 
pih« dobili od grada u najam zemljište, a od Mini- 
starstva narodnog zdravlja dvije papirnate barake u 
Svetom Duhu, gde se i danas nalaze. 

Prijatelji likvidiranog društva pokreću sada po- 
novo misao uspostave društva »Svetoga Vida« tim 
prije, jer je i vlast dozvolila društvu nastavak rada, 
poništivši onaj fatalni zaključak društva o likvidaci- 
ji, i jer je obzirom na čl. 21 pravila društvenih, ne- 
pravilno donesen zaključak o likvidaciji. Ali kako 
provesti povraćaj imovine u ruke društva »Svetoga 
Vida«, kada se u početku »Doma slepih devojaka« na- 
laze druga lica, dok je na »Domu slepih radnika« Mi- 
nistarstvo socijalne politike izvršilo tolike preradbe, 
investiravši — prema službenoj proceni — u razne 
naprave vrednost od tri miliona 578.372 dinara i 
dok je vrednost stare zgrade »Društva slepih radni- 
ka« prema istoj procjeni iznosi u svemu 1,300.000 
dinara bez obzira na ostalo? 

Gospodo, država- je prema izloženom stanju 
pred jednini takvim sporom, koji je za nju, bez pre- 
judiciranja, upravo očajan i beznadan. Koliko mi je 
poznato > Društvo Svetoga Vida« ipak bi voljno bi- 
lo, pre nego što se upusti u parnicu protiv državno- 
me eraru — a za parnicu se je odlučilo — likvidirati 
spor mirnim putem, tim više jer bi došle u pitanje 
dve tako važne ustanove, kao što je Državna škola 
za sestre pomoćnice i Seljačko sveučilište škole »Na- 
rodnog zdravlja«, koje su tamo smeštene. 

U tome momentu opravdano verujem i očeku- 
jem, da  će  gospodin    Ministar socijalne    politike   i 
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narodnog zdravlja preduzeti sve shodne mere, kako 
bi država odnosno državni erar, ostao neoštećen, a 
ujedno se našao modus, da društvo sa ovakvom ple- 
menitom i Covječanskom svrhom, dođe do što sko 
rijcg- svojega pravo, a lime i do nastavka svoj;;! pre- 
kinutoc humanog rada. 

Za takovo jedno riješenje, gospodine Ministre, 
v;ipe oni slijepci Iz Sv. Duha, iz onih papirnatih ba- 
laka, kao i mnogi koji čekaju na smještenje — oče- 
kujući vašu odluku. 

Gospodo poslanici, pitanje regulisanja rada u 
našim lukama, koje je neregulisano mora biti tako1 

de predmet osobite pažnje Ministarstva socijalne 
politike. 

Kroz naše luke dnevno prolazi roba milijunskih 
vrijedno.-.!i. Tu robu treba da ukrcava i iskrcava iz- 
vježbam/ radništvo, a naročito radništvo, na koje se 
može sa sigurnošću pouzdati, da će svoj posao vršiti 
savjesno  i valjno i  bez ikakovih zloupotreba. 

" BaS s toga razloga, regulisan je rad u svim svjet- 
skim lukama u pravcu, da se dobije izvjestan po- 
uzdan kadar ljudi, koji će po svojoj spremi i moral- 
nim osobinama dati dovoljno garancija, da će se taj 
rad  U redu vršiti. 

Ta je stvar uostalom važno i za samo radništvo. 
Takove uredbe predviđaju registrovanje radne 

snage u lukama', jer u luke dolari često mnoštvo 
radničke bijede, koji na štetu svojih drugova liciti- 
raju zaslužbu lučkog radnika na niže, usljed čega 
kod   takovih  niskih  cijena  strada sigurost  i kvalitet 
rada. 

Takova registracija lučkih radnika naročito je 
potrebna u sušačkoj luci, gdje zbog bliske granice 
dolaze na rad i strani radnici. 

Rad u luci mora biti jednako, ako ne bolje, u- 
reden kao na željezničkim stanicama, S toga bi bila 
dužnost Kraljevske vlade da donese hitno potreban 
zakon kojim se regulišu uslovi rada u našim pomor- 
skim   lukama, 

.Jednako se moram osvrnuti u pogledu istoga 
Ministarstva na sledeče: 

Posle budžetske godine, odnosno prije donose 
uja samoga budžeta, bio je odobren izvanredni kre- 
dit, za javne radove pasivnih i polupasivnih krajeva 
države u visini od 50 miliona dinara, od kojeg je iz- 
nosa bilo određeno za Savsku banovinu 6 miliona 
400.000 dinara. Povodom loga bila je na poziv g 
Bana u Zagrebu održana konferencija poslanika 
Savske banovine kod Kraljevske banske uprave, kod 
koje su prisustvovali svi narodni poslanici odnosnih 
srezova i tom je prilikom za moj izborni Srez Sa- 
mobor pisarovina kao polupasivni kraj, odobren 
iznos od 200.001) dinara ukupno 1 to: za Samoborski 
Srez 120.000 dinara, a za Pisarovinski 80.000 dinara. 
Kraljevska banska uprava izdala, je posle toga i for- 
malna rešenja sa doznakom, te su ta rešenja srezovi 
i   dobili, ali novac sve do danas nije stigao. 

Pasivni srezovi lički, šio je 1 u redu, primili su 
novac, ali drugi polupasivni krajevi nisu dobili ni 
dinara mada su pretstavnici upravnih opština vršili 
koferisanja, te izradili i elaborate s obzir.,m na spo- 
menute svoie. Ministarstvo je od gornje svote, otpa- 
dajuće na Savsku banovinu, isplatilo u svemu 2 mi- 
liona 650.000 dinara, dakle samo 41', od ukupne 
svote. Kraljevska banska uprava Izvinjava se, da je 
Ministarstvo samo delimično t.j. 2,650.000 dinara is- 
platilo,  a  na ostatak  da  se još uvek čeka. 

Sad;,,  je u vidu još  nekih  novih 3  miliona  dina- 

ra Iz. novog kredita od 30 miliona dinara, te bi tek 
rečena 3 miliona dinara imali biti podeljeni u ime 
javnih radova na sve siez.ove Savske banovine, pri 
čemu bi na Samoborski 1 Pisarovinski srez tek iz 
ovoga drugoga kredita otpalo u svemu oko 00.000 
dinara, što je svakako premalo da se u sudašnjoj 
bedi pomogne tamošnjem stanovništvu, šla više, pr- 
vobitni plan i elaborat 0 utrošku ranije predviđenog 
novca, biće usled takvih prilika posve izmenjen, te 
će se moći pristupiti samo minimalnoj njegovoj iz- 
vedbi, što će samo ogorčati narod, koji očekuje pr- 
vo najavljene i zvamčnlm rešenjem objavljene nov- 
ce za Izvršenje javnih radova. 

Gospodol Pošto ni u ovome pitanju ulje po- 
stupljeno prema donesenim zakonima odosno rese- 
njima, to ml je čast izjavili u Ime Narodnog kluba, 
i u svoje ime da ću glasati protiv budžeta Ministar 
siva socijalne politike i narodog zdravija. (Odobra- 
vanje 1 pljeskanje na levici). 

Претседник др. Коста Кумануди: Има реч 
r. Витомир Видаковић. 

Витомир Нпдакоипк: Господо посланици, ja 
Ку изнети једну потребу иога срвза, мога краја, 
једпу оправдану потребу и замолигн вас као n г. 
Министра да тој npenmoj потребп no могућству 
изиђете у сусрет. 

Moje место Срез пожешки n варошица По- 
жега то je једиа котлина у мојрј се свршавају 
неколико пугева. Ta котлина привлачи ceon jom 
око 5 срезова који гравирају ка Пожепи било де- 
лимично im,u) потпуно. У томе моме месгу сани- 
тетске прилике су такве какве су биле пјре 20 до 
30 родина. Ммамо само лекара, ничега другог me- 
мамо. У lo.vie месту, воћарскоме крају пребогатог 
v роднш! подинама, скупе се страици скоро иа це- 
лога света и ту се спабдеиају воћем. У 1931 години 
еа станице Пожега извезено je око 1200 вагоиа 
јабука и дпи.пака. Гу се чују cun језици културпо- 
га света KOJU тамо долази. Међутим omi су сведоци 
гих многих санитетски« недаћа n присуствују шш- 
niM призорима Koju бацају незгодну сенку na нас. 
У доба зиме, јесеии, пролећа, када иладају заразе, 
када се обичио појаве дечије болесги пз далекпх 
села no 30 до 40 киломегара даллше дотерују се 
та децаиа воловским колима модлекара na преглед 
и лечење. Будући су та деца заражена дифтеријом, 
шарлахом н другим заразним болестима нико неће 
да их прпмп у enoj стап или мехапу n родитељи су 
принуђени да таку децу задржавају na пијаци, у 
двориштима, под каквом стрејом и т. д. 

Молим иас како то страшно дејствује ma те 
људс који долазе из културмог евета код нас, због 
тога се јавља неопходна потреба да се озида јед- 
на болница, која треба ne само да задовол>и са- 
нитетске потребе овога краја nem да нас penpe- 
зентује у једноме месту, у које се стичу миоро- 
бројни странци. 

З^ато n ако зиамо да су финансијске прилике 
врло гешке и да у буџету иема дополјшо средстава, 
тгак част Mu je да замоли*! господина Министр« 
социјалне политике н народног здравља да пз ре- 

; 1ених nm каквих ванредних кредита изволи од- 
редити једну сумума име помоћи sa подизање јед- 
ne болнице. 

Друго, браћо, имао би да кажем неколико рр 
чи поводом извесних установа у Мппистарстт- 
социјалне гголитике n народног здравља. Л^п има- 
мо раднички   уред који изгледа ми да се у мтогО' 
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ме оирокрагизираи тако да подиж!; палате у оа 
новтским мсстима, a да радинцима ne пзлазп до- 
вољпо у сусрет кад треба њииа да учини IIOMOII. 
Ja знадем јсдан случај да се један радиик обратио 
уреду да иопраии своје зубе. Урсд иу je одобрио 
кредит или суму да ma ту ЦИЉ може да се утроши 
до 2.000 динара. 11 кад je отишао лекару И пова- 
дио све сиије кварие зубе и обратио се уреду да му 
ставн ту суму ооећаиу за арављење зуоа иије до- 
бии. 11 тако jj остао оез зуСа. Сад уред неће да му 
изда ни потврду да му je ooehao дати иовац којп 
je он затражно. Зиам н io да се мвоги Go.ieami 
радници обраћају уреду да иду у болницу или 
траже летовалииие, па им се ие нзлазн у сусрет. 
Мол(да се дашас 75'/ć раника у ировнтцијн одонја, 
а чујем н говори се да се у цеигрима нзлази иешто 
више у сусрет, али у провинцији ие излазе никако 
у сусрет. 

Стога би било желеги да се такве прјаве me 
дешавају, mero да се у свпма крајевима прааедно 
н целисходно поетупа. 

Још тмам да кажем поводом апотека и дозво- 
љаваIbа no цшвом пројекту слободиог отварања 
апотека. Међутим као што самп зиате да у мно- 
iiiM меетнма и мнопш крајевима ашотекари су мо- 
нзполисали иавор прихода и постали најбогатији 
л.уди, (Пљескање) a иа другој стрти има маса 
кролетера апотекарских, којнма би требало нзаћи 
на сусрет. И зато мислим да пројекат закона o апо- 
текама треба похитатн и у њега vuem систвм слј- 
бодних апотека. (Узвици: Тако je!). 

Финансијска контрола у иоме месту врло че- 
сто н Miioro ревносно кажњава врло ситне запаг- 
лије, раднике, кафеџије ит.д. У прошлој години у 
једиом малом месту од 1500—2000 стаиовпика ка- 
жњепи су људи са 50.000 динара. Молим ва, госпо- 
до, ja мислим да увиђате u сами да сувишна peis- 
ност ирелазн сваку границу, јер -нма случајева да 
се л.удн кажњавају no три пута зато, mro пнсу 
платили трошарину na време, као што једап при- 
мер за једнога кафеџију да je кажњен за то, што 
na време nnje платно трошарипу a којп je исту 
доцпнје платио. Према оваквим људима се прнме- 
п.ују те строжнје мере n казпе, и ако доцппје no- 
ложе дужпу суму. Зато би било потребно да се ти 
ситии људн и радници заштите од овога и да им 
се ne спори иогућност за опетапак. 

Верујући у ревност г. Министра за социјалну 
политнку n у његову увиђавност да lie one моје 
напомене прихватити, ja изјављујем да hy гласати 
за буџет Министарства социдалне политике. (Одо- 
бравање и пљескање), 

Претседник др. Коста Куманудп: Има реч 
r. Мплппко Милутиновић. 

Милинко Милутиновић: Господо народни по- 
сланици, nama велика кућа n nama велика држава 
Краљевина Југославија сазпдапа je na инвалидским 
костима n заливена je ипвалндском крвл.у. Свн смо 
ми дужпи да се боримо за пашу држану н да 
je брапнмо алн псто онако, како смо ми дужпн да 
се боримо за нашу државу n да je бранимо, тако 
исто je и држава дужпа да пам платп оштету. Го- 
сподо народни посланици, nanin инвалиди, који 
су се борили за стварање ове државе и за прав- 
л.ење ове паше велике куће, дапас cv највише 
потцењени. Ja hy вам за то павестн неколико 
прпмера. Ja имам у иоме срезу једнога човека, 
којн je нзгубио три сина и који више пема mi јед- 

нога. On пн за једнога ne прима потпору. Дна čy 
му снпа изпшула у арнаутској побупн, a једап MV 
je умро у једом заробљепичком лагеру, ne знам 
где. И због тога on mije могао да прибави по- 
требпе податке n дапас ne прпма mi за једнога 
потпору. 

Кад je дбпет овај последњи закоп мпоги љу- 
дн, којн су примали потпору, остали су без пот- 
nope. Родитељт! ne примају потпору за своју де. 
цу, отац n мајка ne прпмају потпору за свога си- 
на зато што имају другог пуполетпог сина. Али 
ви знате, господо народни послапици, колико и- 
ма тих родптеља којн имају синове, који неће да 
живе са њима, напустили су га те je on дапас до- 
шао до тога да иањкава од гладн. 

Даље, господо пародпи послаппцп, има тако 
мизерних потпора да човек прима само 40 дина- 
ра; na да ли може једап чонек да живи са 40 ди- 
нара. Ila рнда има и таквих који, рецнмо кад je 
paii.en, био му je отац жив и on пема права да 
прпма потпору због тога што му je отац био жип 
у времепу кад je on био рањеп. To зпачи кад би 
ми сада попово заратили, na ja ако зпам да ^у 
остати без руке илн nore a отац мп je жив, ja 
треба прво да убијем свога оца, јер кад ми je отац 
жив, a ja остапем без руке или ноге, нећу имати 
потпору зато што ми je отац жив. 

Даље, господо пародпп послаппцп. има при- 
тешких инвалида a њихови порези прелазе пре- 
ко 120 динара. To кажем за one ипвалиде који 
прелазе преко 100% и немају права на потпору 
11a ко lie опда њих да издржава? Даље, господо 
no овоме закону када дође инвалкдска породица 
n.iii инвалид, не може д примн потпору као што 
je pannje примала у опвтини, пего мора да иде 
у сиоје среско место где je потта, да тамо прими 
своју потпору. Замислите, господо, да ли je то 
могуће, кад знате да има општина које су уда- 
л.епе no 10 до 15 км. од поште. Да лн je то пра- 
во да једап човск који je сакат прелазн no 15 км. 
да би примио 40—50 динара. Такак инвалид че- 
СТО се одрнче n те споје потпоре. Зато молим r, 
Мтшстра да тто пре пзврши ревпзнју ипвалид- 
ског закона. 

Даље, господо народпи послаппцп, ja ее мо- 
рам дотаћи још једнога питања. Пошто нисам 
могао узетн реч у пачелпој дебати, ja ћу кора- 
СТИТИ ову прилику да кажем коју реч o допоше- 
my закона за заштиту земљорадника. Признајем 
да je Краљевскв влада пајнећу пажњу посветила 
сељачком народу, што je потпуно оправдано кад 
се зпа да у овој државп живи 80% сел.ака, n ка- 
да on пема, пема пи држава, НИ трговац. nn за- 
натлија. Али сада, господо пародпн посланици, 
да впдпмо да лп можемо мп да плаћамо дугове под 
оваквпм условима? Mn зпамо да морамо пошто- 
ватн законе, али да видимо да ли можемо илаћа- 
ти дугове. Господо народни послаппци. и сама 
je влада призпала да смо мн сел>ац11 правили ду- 
гове у време инфлације, na да ли je могуће да 
платимо imme дугопе сада iiomro je дефлација? 
Зпачп да смо ми ocyl)emi да радимо 12 година sa 
дугове, a ja мпслнм да то ne би бпло npano nn 
Вогу мило mi драго. 

Да видимо сада, какве су биле цепе кад смо 
се мн селлши задужнвали. Кукуруз се тада про- 
давао 1 кгр. no 2—3 динара или 100 кгр. no 200 
до 300 дпнара, a сада се продаје no 80 napa кгр. 
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или  100 кила no 80 динара. On  je дакле пао од 
раиијс вредностн за 60%. Пшеница je бнла ралије 
no 3 дин. или 100 кгр. 300 дипара, a сад сс 1 кгр. 
niiiciinne продаје no  1  дин.. mro зпачи да се за 
IOO кгр. добије 100 дип. Дакле пшспица .je пала за 
70"".   Једна дебела свиња   која je тешка 100—120 
кгр. продавана je раније кгр. жива мера до 10—12 
динара, a «ала се продаје no 5 ло б и no лштпп. 
Прсма томе je n код свиња nena пала за 60—70%. 
Обичии   полови   продавани су од 512 л"". на 100 
krp., a сад се продају no 1—4 динара килограм. 
Једна крава раније je продавана no 4—8.000 дч- 
нара, a сада се продаје no 500—2.000 динара. Да- 
кле    код    рогатс стоке пала je цена ол 70—80/". 
Једна   овца са јагњетом   пролапала се раније 200 
до  500 динара, a сад се продаје no 60-150 дина- 
pa.  И код њих  je лакле nena пала за 70?". Једап 
вагоп ракнје од 10 гради продаван je раније за 
75 до 100.000 динара, a лапас се продаје за 35 ло 
38.000 дин.   Даклс и овде   су nene    пале за 70», 
Због спега опога nam сел.ак лапас тражи: Ми ne 
можемо плаћати    дуг    док нам се ne отпише за 
омолико    за колнко cv нам палс nene.    Међутим, 
one   nene  no  којима  смо  мн  куповали,  стоје   na 
истој висини на којој cv и раније биле. кад смо 
ми   no високим ценама пролавали своје пропзпо- 
т.с.   Ja сам долазио у додир са мпогим л,улпма n 
од  и.их сам имао прилике да чујем да јелап каже 
ово: Ja имам 30.000 дин. у заводу и радо бих при- 
стао да ми завод за тај повац исплати свега 15.00Л 
чииара. Ha ово му ja рекох: Л што мало ne no- 
чекаш,  na  liem  обити  пелу суму,  a  on  ми  онда 
рсче: Кад би ми се тај повац одмах исплатио ja 
бих за овпх 15.000 могао сала да купим ono што 
додпчјс нећу Moim купити ни за 30.000 лппара. Из 
овога се вили најбол>е да je оправдано отписати 
паш луг за онолико за колико су пале nene пре- 
ма   ранијим ценама. 

Сада ла преНем на једну другу ствар. Потреб- 
ио je да сс подели помоћ за јавне радове v моме 
срсзу. У неким мојпм општинама као v општјши 
Дубачкој и v општини Миросављаикој потребно 
би било' да сс одмах предузму радови. те би од 
тога n парод могао наћи за себе посла и зараде. 
Морам и ради још (едне ствари да се обратим na 
г Министра. Ових je лапа цела јавпост била за- 
препашћена вешћу o случају силовања невиних 
аевојчица v чачанској болници. Kao што сам већ 
извештен, no овом се делу води истрага, саслуша- 
naiv се лекарп, болничарке и врше се хапшења, 
али се јавпост o томе пишта ne обавештава. Из- 
глсда чак да постојп упутство са страпе да се 
ствап заташка. Ja ne знам који je у ouo.i стваои 
крипап, aura je утврђен факет да су силопапа деца 
женска испод 15 година старости, пошто су прет- 
ходпо била опијена. Ту cv децу њихови родите- 
л.и довелп у болницу na лечеп.е. 

У место тога деца су доживсла несрећу. Даље 
o onoj ствари нећу да говорим. већ упућујем г. 
Министра na nncan.c „Полптике" И „Времепа и 
/mvrnx листова o томе и на саму истрагу која сс 
v Чачку no onoj ствари водп од стране суда и 
банских власти. ' Напомињем да je управник ове 
болнице Радомпр Тодосијевић. Ja имам при руци 
„Мале Новипе"    n    овдс I.v вам прочитати Један 
чланак. „ 

Претседник  др. Коста Кумануди;   Господине 
посланиче, немојте читати чланке. 

Милипко Милутииовић (наставља): Молпм го- 
сподппа Министра коме je без сумње ова ствар 
позпата да nac одмах обавести, шта je Мпппстар- 
ство социјалне политике no овој ствари предузе- 
ло? Надам се да he г. Мппнстар бити v овом те- 
тком случају енергичан и неприсграсан, те да he 
се правда, морал и закоп земал>ски заловол>птп. 

Имајући потпупо уверење да he г. Министар 
ове прпмедбе које сам павео, примнти и да he 
случај који сам изнео проверити и ако има кри- 
ваца да he пх предати суду na осуду, изјавл>ујем 
да hv гласати за овај буиет. (Одобра1!аг|.е). 

Прстседпик др. Коста Кумапудп: Има реч г. 
г. Витомир Давидовић. (Гласови: I Inje rv.). Има 
реч г. Коста Алекоић. (Гласовп: Huje ту). Има реч 
i-, Вукашин Спасовић. 

Вукаитн CnacoBUh: Господо народни посла- 
ници, узимам учешћа у расправи буџета Мипи- 
старства социјалне политике и народног здрам- 
л.п баш због тога, mro ово Мппистарство noen 
пазив којп треба да зпачи да се брине o социјал- 
ним n здравственим дужпостпма државе према 

народу. 
Ja ћу, господо послаппцп, гонорптп овде o 

двема стварима које јако интересују мој крај. 
11 ne само мој крај, већ и још четири околна 
среза. 

Прво je питање довршење болпице у Ииа- 
п.пцп. Ова болница, изгледа ми, има исту судби- 
ну коју и зпдап.е Скадра na Бодани. Зидање ове 
болнице почело je још 1926—1927 годипе. Новац 
који je употребљен за n.eno подизап>е, то je onaj 
повац којп je сиромашни парод мога краја при- 
1<упл>ао кроз читавих 15 година са памером да 
сазпда среску зграду, јер срез пема своје зграде 
и jom увек плаћа кирију. Међутим, кад се je 
хтело приступити подизању згЈхгде за срез, сре- 
ски одбор je променио своју рдлуку и решио да 
се npijKvn.'i.enn НОваЦ за срески ДОМ употреби за 
подизање болничке зграде v Ивањици за коју je 
била велика потреба, јер садашша болничка згра- 
да ne одговара хигијенским условима. a и мала 
je ir нема довољно места да прими болеспе на 
лечење. Срески o/iooji при доношењу овакве од- 
луке, руководно се нарочито TOM потребом n jom 
umne стаи.ем у коме су се палазили болссппцп 
којп cv долазили у Ивањицу да се лече. To ста- 
n>e je било тешко за свакога да гледа својим очп- 
ма, како се болсспицп муче и nare без болпичке 
псге, остајући no улицама. Јер, као тто рекох, 
такво стап.е je иајвише одлучио одбор да при- 
купљени повац за подизање једне мрдерније бол- 
нице, ко ja he пматп спс пртребне условс за пру- 
жање пуне noMohn свакоме болссппку који дође 
n потражи ту noMoh. 

Болница опоме крају je једна велика и хитна 
потреба, јер ne само да je садашња зграда врло 
мала, већ и потпуно нехигијенска баш због тога 
што je становништво онога краја увек и у сва- 
ком случају упућено на тражење помоћи и пеге 
v болници, јер код својих кућа то нема и ne мо- 
же имати. Познато je свакоме, у каквим зградама 
nam свет на селу жпвп, парочпто у моме крају. 
Највшпе je тамо сиротиње. Onu ne само да пема- 
(у потребних и хигијенских кућа за становање, 
већ je врло мпого породица које стапују у згра- 
дама у којима затварају и стоку кад je ружно 
време. /la лп  може болесппк у таквом стапу on- 
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стати? 
И најзад одбор je ову своју одлуку o давању 

прикупљеног новца за среску зграду да се по- 
дигне болпица учинно због тога, mro су надлеж- 
ни омда били обећали да he матерјално помоћн 
да се ona болница и заврши. Срески одбор je знао 
ла са пола милиона мс може подићи зграду за 
болницу, na je ту помоћ тражио од државе. Ка- 
да je добио обећање, онда je новац и дао и при- 
ступило сс подизању. 

Иако je хитпа потреба натерала срески одбор 
да даде толики иовац за подизање болница, na иаиоо 
je држава обећала ла Кс дагги потреба« новац да сс 
ова зграда и доврши, мн у нашем крају још увек 
немамо болнице какву треба да имамо, јер ona 
још mije довршена. Beii пуних шест година ова 
зграда стоји озидана, a не довршена, тако да сад 
тај народ нема mi болнице. mi новаца, mi CJICCKC 
зграде. 

Зашто су паллежпн у име државе обећавали 
помоћ. кад то нису стигли кроз шест година .'':'. 
учине?! Само због тога обећања omi имају да 
спосс кривицу због огромне штете којч сс појап- 
л.ује. Ona je штета двострука. Прво није пружена 
народу noMoh Kojv je очекивао од повс болнице 
и друго, mro та зграда сваким даном прстаје све 
већа руина н једнога дана неће нас ништа зачу- 
дити, ако се и оно што je озидано, онеспособи за 
даље грађење. 

Да г. Министар ne би ову кривицу свалио ";i 
бановине. ja hy рећи да сам ja и кпо бановински 
већник обраћао се бановини, али да сам се уве- 
рио да бановина нема финансијске могућностп. 
Остало je да ову помоћ за довршење болнице v 
Ивањици да држава, односно Министарство ео- 
цијалие политике и народног здравља. Предра- 
чупска сума sa довршење ono болнице износи око 
П00.000 дииара. 11 ja молим г. Министра да из са- 
дашњег буиета да за ;ionpiiieii>e one болнице бар 
3 до 400.000 динара, јер he се са овом сумом мо- 
liu најнужније и у најкраћем времену учинити и 
омогућити да се бар колико толико ona зграда 
почне употребљавати и што je најглавније ne би 
даље пропадала. 

Друга потреба мога краја je v хоани. И г. h\\\- 
нистар зпа врло добро да срез моравички спада 
у ред пасппппх крајева и да je упућен често ч^ 
тражи помоћ. И онда кадјебило најроднијих 
година, срез моравички mije имао довољно ллл- 
ске хране. Последн-е године нису биле издашне 
и један велики 6poi породица остао je без људске 
храпе. Поднебље Среза моравичког утиче много 
na усеве. a нарочито je било од утицаја прошле 
године. 11 тамо има породица са no И) чланова 
које прошле године нису унеле у кућу ни 100 ки- 
лограма људске хране. 

Iloimo je onaj народ голико немрћан и сиро- 
машан да не може, нарочито поједине породице, 
да купе хране за себе, то молим г, Министра да 
одобри да се сиромашним породицама притекне 
у noMoh бар са 10 вагона кукуруза, Грех би био 
оставити сиротињу овог краја да липсава од гла- 
ди у земљи, која je пуна, нарочито л>удске хране. 

Поред овога молим г. Министра да се mro 
upe донесе nonn инвалидски закон, јер je досада- 
rnibH неправичан. Ja се надам да he г.;Министар 
изаћи у сусрет и one моје напомене к epuv upu- 

мити, a парод среза моравичког   бпће   захвалан. 
(< >до6равање). 

Претседник дп. Коста Кумаиуди: Има реч на- 
родни посланик г. Младен Мплотеип!]. 

Младсн Мнлотевић; У генералној дебати бу- 
џста за 1934/193") годпиу, нисам узео реч јер сам 
уверен бпо, да je буџет довољно био чретресен од 
стране чланопа Финансијског одбора, n enc што 
се je могло из истог изоставити, изоставлЈено je, 
a пгго je морало остати, остало je, na би излишно 
било одузети време за једап исти nocao, око кога 
су се спи говори v Нарочиој скупштини окретали. 

Господо, у буџетским дискусијама задатак je 
свакога народног посланика, a и потребно je, да 
нешто каже. јер у спаком раду има извесиих пра- 
знина n недостатака — na се то дешава и код на- 
ших г.г. министара, који су npeonrepeheHH пс- 
слом нарочито сада око буџета; a да би се enc то 
правилно и у колико прилике дозвољавају у ред 
довело, ми смо дужни учинити примедбе n тра- 
жити исправке no томе. 

Буџет Министарства социјалне политике и па- 
родног здравља, око кога се мп сада забављамо, 
с обзпром na задатак кога исто Министарство има 
да изврши n na све ono, што Министарсгво соци- 
јалне политике има да издржава малп je, то je, 
господо, с једне стране, a с друге стране када се 
замислимо n знамо, у каквом се привредном ста- 
II.V палазпмо, n \' какиој je кризи nam гел.ак. онда 
морамо pehn да je буџет Министарства социјалне 
политике велики. 

Алн, господо-, ia имам довољно вере у Финан- 
сијски одбор којп je onaj буџет довољно редиго- 
вао и прегледао, и знам да другојаче mije могло 
бити; узета je срелмпа, и према томе ja изјављу- 

ј( м да liv за onaj буџет гласати. 
Господо, хоћу да се дотакнем извесних пита- 

ња kpja се односе na Министарство социјалне по- 
литике и народног здравлЈа. 

Инвалиди n инвалидске породице који спада- 
ју под делокруг поменутог Министарства, година- 
ма очекују на своја решења. Omi су данас у врлб 
очајном n бедном стању, и пезбрппути cv, остав- 
љени cv чисто Богу иза леђа. a ena je грешка у то- 
ме, mro се једап велики број нерешених инвалиД- 
скпх предмета налази пред ИнвалиДским судови- 
ма као нерешени; ja молим г. Министра да у спо- 
разуму са г. Министром правде нареди да се спи 
поедмети инвалидски који су до данас нерешени-, 
mro upe реше, na ко има право нека га има, a ко 
нема иека га псма. у главноме на овај начин ии се 
пародпп посланици ослобођавамо одговорости 
пред ивалидима. 

Други један грех према инвалидима чини се 
из (vien'linx разлога: у 1929 год. било je издато 
наређење да се сваки и инвалпд и инвалидска поро- 
дица npiijann првостепђном суду на своме подруч- 
ју n преда сва своја документа, одакле lie добити 
уверење са којим му се инвалиднина и даље про- 
дужава или обуставља. Tai je nocao био поверсн 
omimincKHM деловођама који су кол судова onaj no- 
ra свршавали. Тако je n урађено. Том прилпком 
маса предмета инвалидских, или нису предата ол 
стране инвалида из незнања, или ако су предата 
нису добили уверење од суда, a било i" случајећа 
n такових, да je општински hara ма из којих раз- 
лога, предмет дотичног инвалида неблаговремено 
прелао суду, Te na  raj пампп. као што рекох, мпо- 
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ги   иивалиди иису дошли до својих уверења. 
Доцније када су формирани дивизијски инва- 

лидски судови, прпостепеии судови, тако necpehe- 
на ипвалидска акта, предали су дотичним дивизиј- 
CKiiM иипалидскпм судовима na дал>и рад. Данас 
инвалидски судовн no таквим предметма који im- 
су озвапичепи, да су пријавел.еш! v 1929 годиии, 
доиосе своја pemeiija ca којим их одбацују и став- 
љају у архиву. Овакнпм радом погађају се no nc- 
срећи најтежи и најзаслужнији како личпи тако и 
породични инвалиди. 

Апелујсм и молим г. Министра да изволи на- 
редити да се и такви инвалидски предмети иако 
нису пријављ.ени у 1929 год. узму v рад и реше, 
na ко исггуњава услове, који сс за ипвалиде тражс, 
нека  му се инвалиднина и додели. 

Инвалидску потпору данас уживају оии иива- 
лиди и инвалидске породице, које поред осталих 
услова које испуњују, још и порез плаћају основ- 
ну до 120 динара. Moje je мишљење да се тиме 
велики број инвалида штети и оставл.а незбринут, 
јер никаква имовниа ни.је та, која плаћа na име 
ocnoBire порезе свега 120 динара; зато предлажем 
ла сс основица порезе за придем инвалидске пот- 
поре узме до 300 динара ne рачунајући и кућарину. 

Пред Народном скупштином стоди na раду 
пројект ппвалидског закона, апелујем на г. Прет- 
седника Народне скупштине, да се тај закон што 
пре   доиесе. 

Господо народни посланици! Да видимо како 
стојимо са питаи.ем народног здравља. 

" У погледу народног здравл^а слабо се раднло: 
радило се онолико, колико се радило и пре 50 го- 
дипа. Нлрод — нарочито сел>ак — пада из дана 
\- даи све внше и више v болест и обол>ења. Се- 
л.ак живи врло нехигијенски, a када се разболи, 
reujKo се може лечити, a и ако буде имао могућ- 
ности, у лекара лечење je скупо, те. се тако on о- 
ставл>а Богу иа милост. 

За постигнуће бржег указивања noMoim у ле- 
чен>у, потребно je створити здравствепе задруге no 
селима, тако, да свако треће нли четврто село пма 
свој\' здравствену задрггу, која he бити под пад- 
зором срсског лекара. Да би се здравствепе задру- 
ге створиле, потребпо je да се у рад за стварање 
истих упрегну срески лекари, учитељи и попови, 
који живе на селу. Када се здравствене задруге 
створе, држава je дужна да се побрппе да истс 
задруге дођу до јевтинијих лекова, тако, да сс- 
Лузк може у хитним случајевима добити лек што 
брже и mro јевтиније. 

Поред тога потребпо je CTBOIIHTU хигијепске 
станице, које he такође да пружзју брзу помоћ D- 
болелом свету, нарочито сиромашном. Здравствс- 
ne задруге потребно je да и само Министарство 
социјалне полптмке n народног здравл>а помогне 
у подизап,у a n у довршивању онде, где cv запо- 
чете. У моме срезу, у једпом селу, Црл.епац, зау- 
зиман>ем дотичких грађана, отпочет je дом na- 
родног здравља join niie 6—7 годипа, rpahann су 
лали колико су могли n у новцу и v материјалу, 
али га нису могли довршпти, нити могу впше око 
истога радити, јер je и њих крпза, као и осталс. 
гтритисла n услед тога дом мора стојати join го- 
динама недовршен. Ja молим господина Мини- 
стра и апелујем na n.era. да томе дому одредп јсд- 
ну с\гму попаца за доврп1еП)е. 

Господо, хоћу да навсдем joui један случај, KO- 

JU се р1>аво практикује код наших лекара. Лекар« 
обнчпо седе у среском месту, варошп или вароши- 
ци, a и ако се неко одреди са седиштем на селу, онп 
то слабо извршују. Деси се случај, да се na селу 
разболи једно лице, коме je потребна хитна помоћ, 
иаравно једап члаи фамплије отрчи no лекара у sa- 
pom и захтева од њега да пгође na село да болесппка 
лечи (пећу да кажем за све лекаре) алп Belmna, np- 
во каже, мој одлазак n повратах кошта 3—400 ди- 
napa, ако тога пемаш, мепп je пемогуће да одем. 
Оида шта бива, болесник je приморан да се даде 
надрилекарима na лечење, a ми сви знамо колико je 
свста пропало од тих падрилекара. Мишљења сам 
да би потребпо било да г. Миппстар учини   јсдап 
расппс no коме je свакп лекар дужан у оваквим 
слЈгчајевима одмах отићи и извршипи преглед над 
болеспико.м, без rmTaiba   награде, a после ако onaj 
ne плати пристојну паграду,   сам лекар    he пматп 
право преко властп тражити своју награду, парав- 
no имајући у виду имовпо стање дотичнога болес- 
пика. Народ nam парочито na селу, морамо ггризиа- 
ти, пије довољно проснећеп хпгијепскп. Да бп се 
та хигијенска просветз код сељака постпгла, no- 
требно je,   да снп срески лекари no својим срезо- 
i'iiMa обилазе свако село, и одрже пај.мап.с два пута 
годпшње предавап.а. Ta предаван*а ne смеју бити 
само написапа na харгнјп, nero стварно пзведена и 
одржапа у средппи дотичнога села, зато je потрсб- 
no да г. Мппнстар пзда своје наређење свима сро- 
СКИМ лекарима, да je сваки лекар дужап у своме сре- 
зу и реопу одржати најмање два пута годиттс NII- 
riijencKo предавање, и o томе подпети пзветтај o 
постнгпутом успеху. Господо, навешћу један случај 
који се тиче поглавнто мога кра.ја. У момс крају и 
oKOvimm која бројн преко 120.000 стаиовиика, све- 
га једпа болпица има у Петровцу, у коју долазе бо- 
леспицп из Голубачког, Звишког, >^o^foлJCI<or, Млав- 
ског и Деспотовачког среза, na    поготову    пемају 
болесппцп где да се сместе. Поменути крај no при- 
роди обдарсп je ca богатом земљом, која роди све 
усеве, a обдареп je и богатпм   тумама,    парочпто 
горп.ачке туме и витовппчке шуме, али mije обда- 
рен пикаквом лековптом водом, да бп могла да се 
подиже каква лековпта бања, n зато томе крају оста- 
је само једино подизањ« ваздутппх бања. Ha тро- 
Mcl)ii Звпшкога, Хомол.С1<ога и Млавскога среза na- 
лазн се мапастир Витоштца са богатом шумом и од- 
личпом впсоравпи. И ако тамо не постоји пикаква 
ваздушпа бап.а, ппак сваке годнпе долазе мпогп из- 
летппци и TvpncTii, те се зздржавају дан два., na 
опда одлазе јер пемају иикаквога склоништа, да би 
се даље задржали. 

Ja молим госгтодина Mmmcrpa социјалне no- 
литике да овоме крају посвети пажње, и осим nma- 
п>ем се позабаип, na да сс na плапппама манастира 
Вптовипцс подигне једна ваздушна бања, како бп 
и овај Крај KOJU je, као што рекох, без пкаквих 
прнродпих лечплпшта, добио тако јсдпу бању, где 
бп грађанство пстога краја могло, када им се болест 
појавп, a за ту бадест потребпо je бањско лечсп.е — 
отпшло у блпзипу свога места, и пробавпло пзвес- 
но време, радн поправке свога злраи i>a. 

Надам се да he г. Мипнстар nahn пута n пачпна 
и овај крај задовољити, j ep народ исто жељно очс- 
кује, a слободап сам pehu и то да тај крај звапи 
Пожаревачки крај прсма држави се доста одужује, 
јер пла1'1а највећу порезу, у евсптуалпим потребпи.м 
приликама даје пајвите хране, пшенице, кукуруза 
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и стоке. Kao н у почетку говора тако и сада са на- 
дом и вером у државу н г. Мииистра да ће моје за- 
хтепе удовољити, изјављујем да }iy за овај буџет 
гласати. (ОдобранаЈ^е). 

Pretseđnik dr. Košta Kunianudi: Ima reč Ministar 
socijalne politike i narodnog zdfavlja g. Ivan Puceli. 

Ministar socijalne politiko i narednog zdravija 
Ivan Pucelj: (Pijeskanje). Gospodo narodni poslanici, 
ja sam u mome ekspozeu rekao, da će moji referenti 
pa i ja sve pribeležiti, što bi opravdano prigovorili 
ili primetili pospoda narodni poslanici, pa ćemo n 
okviru budžetskih mogućnosti i u okviru zakona, 
koji za nas važe, učiniti sve što narodni poslanici 
u svojim kritikama opravdano traže. (Pijeskanje). 

Kritika je najviše bila uperena protiv zakona o 
radničkom osiguranju i protiv invalidskog zakona. 
Ukoliko se više pogoršava kriza, utoliko se teže ose- 
ćaju tereti. A radničko osiguranje pošto na vreme 
nije bilo potpuno izrađeno, pošto to nije još ni da- 
nas, razume se, da se sve više i više oseća kao jedan 
veliki teret, koga često snose i poslodavci i radnici. 

Ali, uprkos tome, treba da upamtimo jedno: 
radničko osiguranje je jedna od najvećih socijalnih 
institucija i mi moramo pregnuti sve sile da ga za- 
držimo, da ga odbranimo i da dočekamo bolje vre- 
me, da ga onda upotpunimo i postavimo na obe noge 
,na sve grane, kako je to i predvideno. 

U područnom mi ministarstvu izrađeno je već 
više novela za taj zakon, ali, ia vam iskreno ovde 
izjavljujem, ja nemam kuraži da izađem sa tom re- 
vizijom pred vas, jer ne znam kako bi se to svršilo. 
Iskreno vam velim, jer dobra socijalna politika može 
se voditi samo u dobrim godinama, u godinama bla- 
gostanja i prosperiteta. 

Sada bi trebalo da to već sada imamo, a kako 
loga nemamo.. . . (Miloš Dr&£Ovič: Onda ukinite 
Ministarstvo!) To možete vi, kad dođete. Ministar- 
stvo socijalne politike i narodnog zdravlja, pored 
toga ima i drugih zadataka. Vidite, kako ste nelo- 
gični, gospodine Dragoviću, kada tražite da se uki- 
ne jedno Ministarstvo, ako ne može da doskoči jed- 
noj teškoj situaciji, kako bi trebalo. 

Kao što rekoh, novela je izrađena po tome pita- 
nju i ako bude Narodna skupština to tražila, i Vlada 
se s time složila, ja sam spreman da odmah podne- 
sem tu novelu na ozakonjenje. Sa moje strane nema 
dakle nikakve smetnje, ali vi znate, da je to jedno 
političko pitanje, jedno kabinetsko pitanje cele Vla- 
de, a ne samo Ministra socijalne politike. 

Drugo teško pitanje je Invalidski zakon; Invalid- 
ski zakon je donesen poslednji put 1929 godine. Si- 
gurno moramo smatrati 1929 godinu, za najbolju 
godinu u našoj zemlji, pa kada su ondašnji upravlja- 
či osetili potrebu da revidiraju Invalidski zakon, mo- 
žete misliti, koliko je to teško danas ispraviti, kada 
smo ovako duboko zašli u ekonomsku krizu. 

Novela ili bolje reći ispravke invalidskog zako- 
na davno su izrađene i bile su u područnom mi mi- 
nistarstvu na studiji možda više od pola godine. Mo- 
gu reći, da moji organi, koji imaju zadatak da se 
bave invalidskim pitanjem, nisu mogli tačno utvr- 
diti ni broj a ni konačni finansijski efekat toga 
pitanja (Miloš Dragović: Nažalost). Da nažalost, jer 
ni danas ne znamo, koliko imamo invalida u zemlji. 
Jeste, i to je sasvim prirodno. Invalidski su- 
dovi rade i rešavaju i dalje i za nekoliko 
meseci broj invalidskih predmeta popeo se 

od 8.000 na 9.000. Invalidski sudovi rade i nisu isti- 

niti prigovori, kao da ti sudovi ne rade. Na svakoj 
sednici mora biti rešeno 50 invalidskih predmeta, a 
vi znate da kod mnogih ide teško sa pribavljanjem 
potrebnih dokumenata, kojima treba da dokaže svo- 
je invalidsko pravo i svoje navode u molbi. Ima slu- 
čajeva da takvi predmeti moraju da putuju tamo i 
ovamo, pa se negde mogu i da zaustave. Takva je 
naša administracija i zbog toga ne možemo da ve- 
šamo Ministra socijalne politike. Ali, kadgod se me- 
ni dostavi konkretan slučaj, ja odmah naredim istra- 
gu, i ako nađem i utvrdim da je do koga organa 
krivica, ja ga i kažnjavam. (Odobravanje). 

Da bih  ubrzao  rešavanje  tih  invalidskiih   pred- 
meta, ja sam, kao što se sećate iz prošle godine, nneo 
jedan amandman, po kome sam dobio ovlaščenje  da 
mogu obrazovati pored onih sudova i drugi — senat 
da bi se ubrzalo rešavanje invalidskih predloga. CM/- 
loš Dragović: Koliko se plaćaju ti sudovi  i senati?) 
Ja ne mogu to sad odmah da vam kažem, ali mogu (i-, 
pitam referente, tu su oni, možemo odmah da saznamo 

Kada su moji referenti bili gotovi sa proučava- 
njem  tih imena Invalidskog zakona  ja sam  taj   novi 
zakonski   predlog   poslao   Ministarstvu   finansija   na 
proučavanje. I, gospodo, ne možemo se varati, ta pi- 
tanja ne mogu se rešiti na taj način, ko će više  da 
licitira pred galerijom i ko će više da obećava inva- 
lidima.  (Aplauz kod većine).  Ovo  je  najozbiljniji   j 
najteži      problem.     Ako     gospodin     Ministar   ' п. 
nansija    ne    nade    pokrića    za    te     povaćanc    in. 
validske   potpore,    i    ako    mu    ta   povećanja    ova 

Narodna     skupština    ne    izglasa,     onda    od     tojr 
rešavanja  nema  ništa. (Dr. Milan Metikoš: Ploča  se 
80 dinara članu za jednu sednicu! — A Sta je sa   in 
miliona dinara pokradenih invalidskih para?) Ja  Пе' 
znam da su te nare pokradene.   (Miloš Dragović;  \j 
Ministorstvu!) To je drugo, svi su otišli na sud.  ]ЧЈе- 
moite vikati, ia ću vam sve leno kazati, g. MetikoSu1 

Tu ja nisam ništa zsrrešio. Ti činovnici, koji su zgre- 
šili, nisu bili činovnici moea Ministarstva, nesro činov- 
nici drugocr ministarstva (Milan Mct'ikoš: Zašto se istra 
era ne vodi?) Vodi se, tu je sud! Ja nisam za to tu! 
Jedan je bio dodeljen na rad mome ministarstvu, J  ja 

nisam znao, dn li je on ispravan ili neispravan, samo 
mi se nije dopao po svome ponašaniu, i jedva  sam 
dočekan pa sam ga vratio. Za sve drugo moje Mini 
starstvo ne odeovpra. Toliko o invalidskom zakonu 
Kad  frosnodin  Ministar finansija  bude  našao  nare   ! 
kad bude to izjavlio. ja ću onda biti najsrećniji čovek 
medu vama. kad vam nosle toira budem mogao r>od- 
neti novi invalidski zakon sa noboljšanjem  u korist 
invalida. (Dr. Milan Mctikoš: Da se manje krade, bilo 
bi dosta novaca!") Јп za to nisam zerešio. Ja bih želeo 
da  polemika   bude   o/bilina.   inače  to sve  ne   znaCi 
ništa  fMiloš Draeovič: Sve ie za vas neozbilino!) 

Prcfsednik dr. Košta Kumanudi: Gospodine Dra- 
goviću. nemojte upadati u reč: (Miloš Dragović: Neki 
gosnodin ministar dostojanstveno objašnjava stvariV 

M'm'slar sociivlne politike i nar^dr/^j, zdrav/Ja 
Ivan Puceli (nastavlja): O dostojanstvu ćemo odmah 
povoriti. Gosnodo, kritika je dobra stv.^r. Ja sam 
p.Iučaino iz jedor^a krala, u kome SP rodio Franc 
Levstik, neosnorno jednu od naivećih slovenačkih du- 
hova, koii je do sad^. živeo. On ie. nočeo svoi knii- 
ževni rad lednim noklikom: Da Пор-

 živi kritiku! Ali 
ie on onda obrazložio: kritika ako hoće dn bude do- 
bra, ako horn da bude usnešna. onda kritika trebp 
da ie objektivna, troba da ie dobronamerna i ore 
svega mora da je istina. (Odobravanje). 1 ako jedan 
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od ovih elemenata fali, ništa nema od kritike i nikak- 
ve slave za kritičara. (Dr. Milan Mctikoš: Da je mmje 
korupcije, bilo bi manje kritike!) C. Mctikoš stalno 
upotrebljava reč korupcija, pa je i ovde izneo slučaj 
korupcije protiv Ministarstva socijalne politike i na- 
rodnog zdravlja, kao da su je počinili organi tosja 
Ministarstva. On je naveo jedan slučaj kod onrana 
Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja po- 
vodom slučaja u bolnici u Petrinji. On je rekao rta 
mi za taj slučaj znamo odnosno ja i moji područni 
organi. 

Pre svepa izjavljujem da je bolnica u Petrinji ba- 
novinska bolnica i da nije nnd molom uoravom i rta 
o tome slučaju ne znam ništa niti moji oreani što 
zrraiu. A da su oni znadi, pa da mi nisu nrljavili ja bih 
onda uradio kako mi zakon nalaže. (Dr. Milan MeV№: 
oonovo upada). Ja ne znam, vi kao advokat ^-"'ni.-o 
bol ie znate od mene da kad je stvar pred sudom, da 
se onda o njoj ovde ne raspravlja 

C. Miloš Dragovlć je pokazao neke fotografije, 
neke nrivatne korespondencije između muža i žene 
i nekih rođaka, neke fotografije u kojima nema ni- 
kakvoe: imena i pde ja fungiram kao neka dobričina. 
On nije tvrdio, on je'čak rekao da možda nisam znao 
za te veze. on je pravio aluziju kao da sam upleten 
u  korupciju, čak i u prodavanje apoteka. 

Na ovo imam da konstatujem da ova koncesl- 
iii   za izdavanje apoteke je na teritoriji banovine i 
soaida u nadležnost    bana.    (Milnš Dragović upada). 
Tako je za otvaranje te apoteke došao neki magistar 
farmacije Vladović iz Ptuja, koji   ie u  našoj  zemlji 
optirao. I on se je kao što obično biva obratio na 
mene da ga preporučim banu da dobije tu koncesiju. 
Naravno da je došao sa preporukom uglednih ljudi, 
čiiili se Imena sada ne mo.eu svih da nomenem. ali 
se   obratio znam po preporuci g. dr. Frana Sveteka, 
državnog savetnika, l<ojl ga je zadnjih dana poznavao 
'17. Pulja. Ja sam ga zaista preporučio kao svakog dru- 
^■од' g. podbanu, pošto je ban bio u to vreme na ot- 
stistvu. da mu podeli po zakonu  tu koncesiju,  ako ne 
stoje nikaUvi   drugi razlozi na'smetnji i ako odgovora 

zakonu i to kao nacionalnog Hrvata, koji  ie došao 
п   našu zemlju. To sam učinio zaista kao dobričina, 
i kako činim svakoga dana, jer se kao što znate sva- 
koea dam ljudi obraćaiu I meni kao i vami. Ja sini 
onda to učinio i zamolio sam. Kad su ml posle do- 
stavili da neki ljudi  pokušavaju u Mariboru da  iz- 
vuku nekakvu zaradu od nekoga, to su ml dostavili, 
C-ospodo. i |а to nisam dalje proveravao, ali čim sam 
saznao da se neko umešao da nešto zaradi, ja sam 
".  podbanu nekoliko dana posle prvoga pisma uoutio 
na  slovenačkom pismo ove sadržine. čilu vem kopnu 
pokazujem da može svako da je vidi. To pismo glasi 
ovako: •„ _ 

»Beograd 29 avgusta 1933 godine. 
Cenjeni gospod Podban, svoječasno sem vam bil 

nisal za" radi podelitve apotekarske koncesije mag. 
f,'<rm losipu Vladoviću Iz Maribora. Za to šta me za- 
prosila g. državni svetnik Fran Svetek in inspektor 
mojee-a Ministrstva g. dr. M. Krmpotić. 

Med tem sem doznal, da so zvedeli za to moin 
intervencijo neko Hud je v Mariboru, ki so si hoteli Iz 
teg-a skovati svoj dobiček. Da se ne bi kedaj pozne 
ie sprevljalo moje ime s tem v zvezo vam javljam, da 
nisem na podelitvi te apotekarske koncesije po tem 
dogotku nič već zainteresiran. Pozdravi lam z odlič- 
nim spoštovanjem. Minister socijalne politike in na- 
rodneira zdravla Pucelj. 

Gospod dr. Otmar Pirkmajer,    pomoćnik  bana 
Dravske banovine Ljubljana«. 

C. Vladović posle ovoga moga pisma nije do- 
bio tu  apotekarsku koncesiju  i  ne  može je  dobiti 
makar bila ona najopravdanlja. Ja sam mu direktno 
i učinio štetu sa svoje strane i sad kako to da ja 
dolazim u vezu sa ovom stvari ne mogu da razumem 
i pojmim. (Miloš Dragović:   A. Ema)   —   Pa šta ja 
imam s tim? Kakve veze ja imam s tim? Zna se da se 
I na činovnike obraćaju, ali to ne znači da sam ja 
korupcionista. Ja se nisam nadao da ću to čuti sa 
vaše strane. Ja živim  u Beogradu  14  godina. Sva- 
ki me poznaje i zna moj život I način života i zna 
se da ako je ma ko čist od ikakve korukcije u ovoj 
zemlji, to je Pucelj. (Pljeskanje). Da sam ja bio ko- 
rupcionista, počeo bih to ranije i gledao bio da do- 
bijem bolji i povoljniji resor za korupciju, nego Sto 
je  Ministarstvo socijalne  politike.  (Pljeskanje).    To 
je svima poznata stvar. Ja bih molio g. Miloš-i Dra- 
govića, koji nije tvrdio direktno da sam korupcio- 
nista, nego je pravio nekakve aluzije podnoseći fo- 
tografije  razne  korespondencije,  za  koje  je  još  u 
uopšte pitanje, da li su tačne ili ne, — da ovako ne- 
što ne tvrdi, jer u koliko je meni poznato od te si- 
rote daktilografkinje tražene su  razne stvari na taj 
način  je  prisiljavali   u   njenoj  brakorazvodnoj   par- 
nici sa mužem da pristane da njenom krivicom do- 
đe do razvoda braka. Ona me je to I pitala i ja sam 
joj  rekao do ne pristane na to,  pošto sam ja tu  i 
ja ću je braniti.    (Pljeskanje).  To sam  smatrao  za 
svoju socijalnu dužnost i to sam dužan da vršim pre- 
ma svakome a naročito i u prvom redu da branim 
svoje činovnike. Ako imaš malo savesti Miloše, ako 
su ti podvalili i ako misliš da si time pogodio mene, 
onda si se jako prevario. G. Miloš Dragović obič- 
no tako radi I kod mene hoće da nade nešto, što 
nije lepo i kako treba. Vi se sećate, da je na po- 
slednjoj  sednici  pravio  isti  pokušaj  i  da  bi  mene 
prikazao kako slabo radim,    pročltaio    je    moje   te- 
sen je o preporuci iz godine  192Г) kada sam ja bio 
na položaju po drugi put Ministra poljoprivrede. 

Ja nisam mogao da se sefim toga u prvom mo- 
mentu. Pročitao mi je jednu preporuku, kojom se 
obraća na mene upravnik jednog zavoda za osigu- 
ranje i preporučuje da osiguramo svoje objekte 

kod osiguravajuće zadruge »Providnost«. Sta je bilo 
u stvari? Providnost je bila hrvatska seljačka osi- 
guravajuća zadruga i pokojni Predavač zamolio me 
je. Onda sam ja bio član seljačkoga kluba — za- 
molio pokojnog Radića da on preporuči svojim mi- 
nistrima da izdadu jednu ovakvu preporuku. To Ie 
onda učinjeno i sad se posle 7—8 godina poteže ova 
stvar i hoće njome da se pokaže da tu ima neke ko- 
rupcije i da s.im ja imao tu neku proviziju. 

Gospodo, ja odbijam ovu stvar od sebe. Ako 
si pošten Miloše, ja te molim da ovo ispraviš još 
ovde, a budžet molim da se primi. (Odobravanje i 
pljeskanje). 

Preisednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. Mi- 
loš Dragović radi ličnog objašnjenja. 

Милош Драговић: Мепи je дошло иеколико 
писама до руку, која no својој садржини говоре 
o цифрама које треба да добије за коицесију апо- 
текара Владопића из Марнбора једна чиновница 
Мпиистарства социјалне политике, која je та писма 
гшсала. Да ли je то г-1)а Ема, која je та писма пи- 
сала, то и остваршла или није, меии je непознато! 
Ja ту г-ђу Ему н ire познајем,   али   постоји једач 
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факт, да Ема говори o парама у томе писму, да 
тражи да се те nape депонују, даље да je та Ема 
чиновник г. Министра Пуцеља ис самр раније него 
и сада. И ако ви, господине Министре, и поред о- 
пога толерирате г-ђу Ему и даље као чиновницу 
кад иам je и ono познато, a тврдите да Вам je ro 
било познато, рида допустите да пам са овога ме- 
era кажем, да ere и mr заштитник корупције, ако 
лично нисте умешани у корупцију. A uira ћете 
одговорптп на ono кад вам кажем, да je један 
адвокат, Николић, адвокат друштва АЕГ преко те 
иете r-he Еме интерђенисао за наплату једног ne- 
lier рачуНа пеког трговца из Скопл.а, и да je г-Ца 
Ема за то имала добнти n добила 4—5.000 tuffl'apa 
за „лепу ташиу". Зар ви, гбсподине Мппистре, 
прелазите и преко тога, кад једап ваш чиковник 
иитернеитпе у вашем Минисгарству и то баш код 
вас и ви преко тога прелазите na кажете за мене 
да ja пмам мало савести, ne бих one ствари изио- 
сио. Немојте, господипе Мпппстре, v onoj земл.п 
да прогоппте само чппошшке, папдуре И Друге 
који украду неколпко дппар::, nero noliiire прво 
од namera кабппета! Hn се, господппе, Мпппстре, 
miMiiM no можете бправдати, јер кажете да iiere и 
дал>е ту чиповиицу држатп и ипитптп. Ono je врло 
тешка оптужба, n ja Вас, господппе Мпипстре, on- 
тужујем. (Министар социЏлие политике Ипаи Пу- 
цељ: Ла мпслпм да ne, a o другпм случпјевима ne 
знам. O њима lie ее повестк пстрага). 

Претссдиик др, Коста Кумаиуди: Овим je за- 
вршен претрес буџета Мипистарстпа социјалне no- 
литике. ПристЈШићемо гласању.   Гласаће се седе- 

њем и устајањем. Пошто нема г. известиоца, мо- 
лим г. секретара да изврли читати партију no пар- 

i гју овога раздела, 
Секретар Драгомир СтаноЈевић прочита пар- 

тију 825 буџета XV раздела — Мпппстарство со- 
цијалне политике и наррдног здравља. 

Претседник др. Коста Кумаиуди: Прима ли 
Скупштина прочитану партоју 825? (Гласови; При- 
ма, — lie прима). Ona грспода који примају, нека 
изволе седети, a koja су против, нека пзволе уста- 
ти. (Већина седи). Већина je седела, према томе 
објавл>ујем да je прочитана партија 825 примљена 
већином гласова. ИзвоЛите чути дал>е. 

— За овим je Народна скупштина, гласајуКи 
седењем и устајањем o свакој појединој партији 
v смислу члапа 102 Устапа n § 07 Закана o послов- 
пом реду у Народној скупштини већином гласопа 
примила у појединбстима и све остале партије бу- 
џета Министарства социјалне политике и народног 
здјзавља it то буџет oirnire државне администра- 
цпје, буџет установа пепосредпо подређених ми- 
пнстарству и буџет установа болничких хигијен- 
ских и социјалних под баиским упрзвама no ггред. 
логу Финансијског одбора, (Пл.ескап.о). 

Претседник др. Коста Кумапуди: Овим je 
примљен буџет Министарства социјалне политике 
n народног здрапл.а. Са вашим пристанком закљу« 
чићу ову седницу, За наредну седницу предлажем 
исти дневИи рсд; продужење претреса буџета у 
поједипостима. Вечерашњу седницу закључујем, 
a Другу заказујем за сутра у s часова пре подне. 

Седница je закључена у 22 и no часа. 

П P И Л O 5 И 
МИНИСТАРСТВО 

ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 
Краљевине Југослкшије 

Веоград, 7 иарта 1934 г. 
Господину 

Др. КОСТИ КУМАНУДИУ 
Претседнику Народне скупштине 

БЕОГРАД. 

Господине l [ретседниче, 
У прилогу под ./1 часг нам je доставити Вам 

opni nnanm Укал Његовог Величанства Краља од 27 
фебруара 1934 године, којим смо овлашћш« у сми- 
слу члана 63 Устава Краљевине Југославпје да ио- 
жемо подпетп na решење Народном пр«ггавништву 
Предлог закока o Допунском споразуму pa Заврш- 
iniM протоколш n изменом нота који чине   његов 

са( гавни део, уз Споразум од 25 априла 1032 године, 
додат Уговору o трговини и пловидби џзмеђу Кра- 
љегине Срба, Хрвата и Словеиацаи Краљевине llra- 
лијеод 14 јула 1924 године, закљученом и потписа- 
пом у Риму 4 јаиуара 1934 године. 

У прплогу под ./2 част лам je досгавити Ваац 
десет прп.мерака rope помепутог Предлога закопа са 
образложењем, с молбом да исти изволите изнети 
na решење пред Народну скугаитину. 

Изволите прнмпти,   Господине Претседниче, и 
oiio.M iipii.niKoM уверење п.лпог особитог ноштовања, 

Министар грговине и нндустрије, 
и заступкик Министра шума и рудника, 

Јурај Деметровић е. р. 
Министар иностраних послова, 

Б. Д. JCBTHII с. р. 
(Предлог закона отштампан у »Службеним но- 

винама« за 1934 годкну). 

МИ 
ЛДЕКСАНДА!' 1 

no милости Божјој и врљи народној 
Краљ Југославпје, 

Ha предлог llamcr Mninicrpa ipronnne И ппду- 
струје, заступппка 1 laurer Мпппстра шума и 1>уд- 
ника n Нашег Министра иностраних послова, a no 
саслушању Иашег Мпппстареког canera, решплп смо 

n peniana.\i(.): 
Овлашћује се Ham Министар трговине n инду- 

ciрије, заступппк Haiiier Министра шума n рудпп- 
ка и Ham Мпппстар нностраппх   послова да могу, 
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иа оонову члаиа 63 Устава Краљсииие Југославије, 
поднети Народиом претставииштву ira решење; 

ГТрсдлог закона o Допуиском споразуму са За- 
врихним протоколом и измсном нота којс чине ње- 
гов саставни део, уз Споразум од 25 априла 1932 ro- 
диме, додат Угонору o трговини и пловндби између 

'27  фебруара 1934 године. 
У Београду. 

Министар трговине и индустрије, 
заступник Министра шума и рудника, 

Лурај Деметровии с. |). 
Мипистар иностраних послова, 

Б. Д. Јевтић с. р. 

Крал.свиие Срба, Хроата и Словенаца н Крал.свине 
Италије од 14 јула 1924 године, закљученом и пот- 
писаном у Риму 4 јануара 1934 грдине. 

Наш Мииистар трговиие и ипдустрнје, заступ- 
ник Нашег Минисгра шума и руднша и Иаш Мнни- 
стар иностраних послова нека изврше овај Указ. 

АЛЕКСАНДАР с. р. 

МИНИСТАРСТВО 
ИНОСТРАНИХ i KKVK >Р.\ 
Краљевине Југославије 

Beoi рад, 8 марта 1934 год. 

Госгтодину 
др. KOcni КУМАНУДИУ 

Претседнику Народне скупштине 

БЕОГРАД. 
Господине Претседниче, 

У прилогу под • i част нам je доставити Вам 
оригинални Указ Његовог Величанства Крал3а од 28 
фебруара 1934 године, којим смо овлашћсга у смн- 
слу члана G3 Устава Kpa.i.ciiiinc Југославије да мо- 
жемо поднети на решење Народиом прегставни- 
штву Предлог закона o Споразуму између Краље- 
ииие Југославије и Краљевине Румуније, који се од- 
носи на Тромеђу, којаје одређена Иротоколом од- 
ifocehii се na границу у Банату,   закључеи   између 

Краљевине Југославије n Краљовине Румуиије 24 
ншембра 1923 године, закл»учшом и гтртписаном у 
|;\курешту 4 јуна 1927 годиис. 

У прилогу под :/» част нам je доставити Вам 
десет примерака горе помеиутог Предлога закона са 
образложењем, с молбом да псти изволите нзнети 
иа рсшеше пред Народну скупштину. 

Изволпте примити, Господине Претседннче, п 
овом прилпком увсреИ)С иашег особитог пошто- 
иаи.а. 

Министар војске и морнарице, 
Армијски ђенерал, 

Драг. Ж. СтојановиК с. р, 
Министар ииострапнх послова 

Б. Д. Јевтић с. р. 
Министар унутрашњих послова 

Жнв. A. Лазић с. р. 

(Првдлот закона отштампан у »Службеиим no- 
винама« за 1934 годину). 

ми 
АЛЕКСАНДАР I 

no иилости Г)()>кј()ј п вол.и народној 
Крал, Југославије, 

Ha предлог Нашет Министра војске и мориа- 
l>iiue, Нашег Министра инрстраних послова и Нашег 
Мииистра унутрашњих гмслова, a ио саслушању Ha- 
mer Министарског савета, реиигли смо и решавамо: 

Овлашћује te Наш Министар војске и морна- 
рице, Наш Министар иностран.их послова и Ham 
Мииистар унутрашњих послова, да могу H:I основу 
члана 63 Устава Краљевше Југославије поднети 
Народном претставнииггау на решаваље: 

Предлог закона o Споразуму између Краљевине 

28  фебруара 1931 године. 
У Београду. 

Министар војске и морнарице, 
Армијски ђенерал, 

Драг. Ж. CTOjaHOBiih с. р. 
Министар иностраних послова. 

Б. Д. Јевтић с. р. 
Министар унутрашњих послова, 

Жив. A! /laanli с. р. 

Југославије и Краљевине Румуније, који се одаоси 
иа Тромеђу, која je одређена Протоколом односећи 
се на граиицу у Банату, закл>учен између Краљевнне 
Југославије и Крал.евине Румуније 24 новембра 
1923 годиие, закл.учсиом и потписаном у Букурешту 
4 јуна 1927 годиие. 

Наш Мииистар војске и морнарице, Haur Mn- 
нистар иностраних послова и Hanu Мииистар уну- 
трзшших послова нема изврше овај Указ. 

АЛЕКСАНДАР, с. р. 
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МИ11ИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број 22987 

9. марта 1934 год. 
Београд 

Господину 
Др. КОСТИ КУМАИУДИУ 

Претседнику Народне скупштине 
БЕОГРАД. 

Господпис Претседниче, 
Част нам je под :/i доставнти Сам предлог »За- 

коиа o судском   паипарничпом поступку« и под :/i 

предлог »Уводпог закона за Закон o судском ван- 
паринчиом поступку« с образложсњима за ове за- 
конске предлоге с молбом да нсте поднесете Народ- 
ној скупшттт na решење. 

У исто време част ми je доставити Вам под ;Г 
Указ Његовог Величаиства Крал>а од 3 марта 1934 
годнне Бр. 22987 којнм сам овлашћсн да могу one 
закоиске предлоге подпети Народном Претставни- 
штву на ре:шаван>е. 

Изволите, Господпие Претсединче, и овом прц- 
ликом примнгн уверење мог одлнчног поштовап^а. 

Мииистар правде, 
Б. Макснмовић с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАР 1 

no милости Божјој и вољп народиој 
Крал> Југославије, 

Ha предлог Нашег Мнннстра правде, И no са- 
слушању Нашег Мипистарског савета, a на основу 
чл. 63 Устава решнли смо н решавамо: 

Овлашћује се Наш Мннистар правдс да може 
подпетн Народном претставнпштву Краљевине Ју- 

Број 22987 
3 марта 1934 год. 

Београд. 
Мппистар правде 
П. Максимовић с. р. 

гославије на решавање »Предлог Закоиа o судском 
ванпарничном поступку« и »Предлог Уводног зако- 
na за Закон o судском ваипарпччиом иоступку«. 

Наш Миннстар правде нека изврши овај Указ. 

АЛЕКСЛНДАР с. р. 


