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ПОЧЕТАК У 10 ЧАСОВА 

C A Д P Ж A J : 

Tipe диевног реда: 1 Читање и усваЈаШе заЛисника 
XXXI редовног састапка. 

Дневии ред: 1 — Претрес и усвајаше у појединостима 
буиета Vili раздела— Мииистарстпо финансија. 

Говориици: Ннкола Марковић, др. Богумнд Вошњак, 
др. Милаи Метикош, Милутин I kina!,, АлојзиЈ Павлич, др. 
Цраган Краљевић, Антон Церер, Драгугин Перко, МиливоЈе 
Исаковић, Аптоп Клинц, Аранђел Савић, Длија Селмано- 
вић Јефтииије Поповић, Јоваи Митровић, Јакоб Земљич, 
Душан Иванчевић, Макар Дако, Вукашин Спасовић, Милош 
Драговић, Војко Куртовић, Јосип Стажић, др. Матеј Перић, 
Стеван Шифтар, Исидор Живковић, Годор Тонић, Фрањо 

Госаодшта!., Сергиј(; Урукало, ВладО Сиахи!,, др, BjcKOCnaH 
Спиндлер, др. Хаис Мрзер, ИваИ Лончар, др. Јанко Рако, 
др, Петар 11уи1., Фердо Шега, Василије Трбић, др. Младен 
Лисавац, JdBari Аранђеловић, др. Марко Кожуљ, Фјратљо Ha- 
херник.        

Претссдппк др. Коста Кумамуди: Отварам 
XXXII редовни састаиак Народне скупппппи. Из- 
волите чути заппспик претходног састанка. 

Секретар Анте Ковач чита записипк XXXI ре- 
довног састаика. 

Претседипк др. Коста Кумаиуди: Има ли при- 
медаба иа запнсиик? (Нема). Примедаба иема, за- 
ппсиик je прицљен. Прелазимо na диеипп ред. Ha 
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лпевном реду je продужење претреса v пОЈединО" 
стима буџета државних расхода и прихода за 
1934/35 годипу. — Ha реду je Министарство (|)и- 
папснја. 

Г. Министар финансија даће свој експозе мало 
доцније. Има реч народни посланик г. Никола Map- 
KOIUlii. 

Никола Марковић: Господо народни послани- 
ци, с обзиром m ограничеНо време говора ja liv у 
најкраћим потезима изнети своја опажања у no- 
гледу финансијске и порбске политћке МЛнистар- 
ства финансија. Ja мислим специјално да се задр- 
жнм na ггитању државних терета и да испитан мо- 
гућност №иховог блакшања. Морамо признати, 
господо, да државни терети онакви какви су да- 
иас, с обзиром na данашњу конјуктуру пол>ских 
производа и на конјуктуру целокупне наше при- 
преде пису у потпуној сагласности са платежном 
и финансијском моћи пореског обвезника. 

Господни Мипистар финансија v своме експо- 
зеу, који je дао приликом начелне дебате, буџета, 
изјавио je, поред осталог, и то да су сва настоја- 
n,a Краљевске владе управљена na то да се др- 
жавнн расходи доведу у склад са стварном платеж- 
ном Mohii народа. Ja сам аву зиачајиу изјаву г. Mir 
нистра (јјинанспја примио са задовол>ством јер би 
она, другнм речима. пма.ш да зиачп ово: да Краљев- 
ска влада и сахга увиђа тешко економско cian.e у Ko- 
je je наш земл>орадник и уопште привредник запао 
услед велике привредне кризе и да сада ona no- 
мишл.а да предузме озбиљне и ефикасне мере у 
погледу кзвођења извесних олакшања у државним 
теретима, т.ј. у погледу растерећења државних 
расхода. У прилог оваквог тумачења ове изјаве 
г. Мипистра иде и педавма изјаиа г. Претседника 
Краљевске владе која гласи: да се државни терети 
ne могу више ии за пару повећавати. 

Сем тога, господо да су интенције Краљевске 
владе заиста такво, да ]\рал.свска влада жели да 
нзведе извесно олакшаље у државИим теретама, 
служи као доказ и та чињснпца што je ona, при- 
ликом доношеп.а последњнх фнскалиих закона 
унела у порески закон једпу одредбу којом се прсд- 
виђа да порескн дужпици могу исплаћивати дуж- 
иу порезу у једном дужем периоду времена, од 
прилике од 10 годииа. Ta je одрсдба, госпо- 
до, врло важиа и врло зкачајиа и ona je 
паишла иа једнодушно <>добрен>е у свима 
привредним круговима. Али са обзиром na дана- 
шњу економску кризу и ca обзиром на чињеницу 
да je број порескх обвезника који дугују порезу, 
релатнвпо мали, парочпто број пореских дужника 
у Јужној Србији, за које могу pelin да су v већини 
ажурпи у плаћању порезе, ja мислим да ona одред- 
ба није довол.па и није у стању да пружи ona o- 
лакшања у теретима која се с правом очекују, Ja 
мислим, према свп.ма околпостима, да Крал>евска 
влада треба да прсдузме и друге ефикасне иере 
ради олакшап.а овнх терета. Te бп се мере по мо- 
ме мишл.ењу могле допети na оспову onoi- овлаш- 
ћења датог Крал.евској влади и тако би г. Mimii- 
стар финансија na основу тога овлашћења a у eno- 
разуму са Крал>евском владом могао те мере njie- 
дузетн. По моме мишљењу једпа од тих мера би- 
ла би да се допесе одлука да порески дужници 
земл>орадппцп и уопште произвођачи могу своју 
порезу отплаћивати у натури, давањем жта ме- 
сто готовога повца, и то no цени која би била за 
20—30""  већа од пнјачпе. 

Кад бп се ono урадило, онда би се постигао 
л\ n.iii ефекат, прво mro on се земљораднику и у- 
onniie произвођачу олакшалр да ne би морао про- 
давати своје жито у бесцење и друго, што.би се ти- 
ме поправила и повећалЈа цена нашем житуј Оне 
количине жита које би пореска власт прикупила, 
могла би Краљевска влада да упути na друга по- 
г.ол.ппја тржиШта v нашој земљи, или да исту ко- 
личину жита пласира на страним тржиштима. 

Kao друга мера која би могла послужити ла 
сс олакшају терети пореских обвезника била би 
у томе да се приступи смањењу стопе земљарине. 
Јер, та стопа, оваква каква je данас, ne одговара 
правом n стварном стању. Ona je иста каква je би- 
ла n онда кад je цена житу била 3—1 динара no 
кгр. a остала je иста и данас када je цеиа житу i 
динар или SO napa дин. no килограму. 

Свакако ово je једна аномалија, и ja мислим 
.M греба предузети мере, да се ово доведе у склад 
са стварним  ценама  прсхизвода и правом  финан- 
сијском моћи пореских обвезника. У вези с тим 
намеће се једна друга   ефикасна мера   крја je у 
всзи са земљарином, a то je да се изврши радикал- 
na ревизија   квалификације   земл.шпта.   У оним 
крајевима наше землЈв, у којима није постојао ka- 
тастар, и у којим je upe неколико година извађен 
катастарски премер,   извршена je   истовремено и 
класификација земл.пппа, али нажалост ту су v- 
чињене знатне погрешке, било памерпо било uo- 
хатно и one су изазвале врло рђав ефекат. Тако 
je класификација извршена погрешно и одређене 
су класе које mi издалека не одговарају im ква- 
лптету пц бонитету земље. Тако na крајњем југу, 
нарочито у мом крају,   Срезовима битољском   и 
мориховском, имамо и таквих случајева у тој кла- 
сификацији земл>и111та, који изазивају запрепаш- 
h ње! Тако има земљишта која не on одговарала 
mi 7 im 8 класи, док су ona класифицирана у дру- 
гој, трећој n четвртој класи и отуда je, господо, 
настао велики терет, пошто се земљарина одре- 
1)ује према класп n бонитету згм/тппта. Ако се no 
иарам,  још  приликом  дебате   1932  године,  било 
je озбиљно говора o ревизији класификације зем- 
л.ишта, n колико сс сећам била je предложена ,i 
пека одредба у TOM смислу, али пажалост од свега 
тога до данас mije било никакве користи. Импе- 
ративна je потреба, да се што пре приступи ре- 
визИји класифинације земљишта v оним крајеви- 
ма где je катастар изнова спроведен. Поред тога 
ja морам да напоменен још једну тешкоћу која 
'ce у везн са овом киалтјткацпјом земљишта n ca 
премером  катастра  појавила у  крајевима  где  je 
катастар спровођен. To je, господо, вишак пореза 
којп се сада показује после катастарског премера 
и којп je познат под именом прираст. Овај je при- 
раст пастао после извршења катастарског премера 
na основу констатованог витка земл>е и тако, док 
je земл>орадник исплатио   сврју текућу    порезу, 
после извесног времена долази пррезник и caon- 
штава му: да има да плати и прираст који често 
пута изпосн колнко n сам порез, a негде богами и 
Bimie. Порески чиновници објашњавају, да }с тај 
прираст настао услед тога, mio je поседник зем- 
л.е приликом подношења поседовне пријаве, при- 
јавио мап.у површину земл.е nern што je стварно 
имао n да je катастарски премер показао праву 
површину земл.е. Међутим, господо, то je настало 
услед  гога,    што nam земљорадник na југу mije 
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потпуно обавештсм o тачној површини и величи- 
mi своје земље, јср Je он навикао на ону cirapy 
меру, a дуиум, и ои je no дунуму пријавио земл>у и 
поднео прседовну пријаву. Али доцније, после 
катастарског премера, појавила се већа површинп 
зсмље него што Je у пријави било, a то Je настало 
услед тога, што су приликом премера урачунати и 
оии делони зсмл.е, коЈи се уопште не обрађују. 
Ти делови су међе, јендеци, углови и они делови 
земл.е, који уопште ne дрлазе у обзир за обрађи- 
вање. 

Ja налазим да се има приступити и томе, да се 
ова иезгода има поправити на raj IKIMIIM. што би 
се овј прираст просто напросто опростио. Ja ми- 
сјгим, да и еа правне тачке гледишта има места 
овоме захтеву, јер прираст нефигурира im у бу- 
џету прихода, a ene оно, mro mije предвиђено у 
буџету прихода, ne би могло да се наплаћује, већ 
г/и имало да сс поступи овако: да се прираст има 
плаћати од онога дана, кад je извршен катастар- 
ски премер и да ее тај прираст не примењује на 
раније годиме. .lep, сосподо, сваки закон важи зч 
унапред и не може се примењивати на случајеве, 
koju су претходили томе закону. Тако и овде, 
прираст не би требао да се наплаЛује за оне годи- 
ne, кад mije био извршен катастарски премер, већ 
би имао да се наплаћује од дана, кад je катастар- 
CK'II премер извршен. Ja мислим да и правда за- 
хтева, да се оваква једна мера спроведе* 

IUMI се тиче варошких пореских обвезникаЈ 
ми-слим такође да се намеће предузимање потреб- 
иих мера ради олакшања у државним теретима. 
Ja бих био мишљења, да се у овоме смислу моп 
ослободпти терета физички радници, дакле сви 
привредници уопштс, који немају никаквог капи- 
тала, и KOJU ne могу зарадити im потребан мини- 
мум за егзистенцију. Ту долазе; радници, маЈсто- 
ри, надничариј калфе, шегрти и многи други, који 
данас нису у стању да зараде ни кору хлебај ге би 
с тога било правично да се onu лл-дп потпуно о- 
слободе терета. Ja мислим, да нови порески закон 
предвиђа минимум за Рслобођење од пореза, али 
ja налазим да raj минимум треба повећати. Кад би 
се све ове мере, a ja мислим да нма и многих дру- 
гих ефпкаеппјих мера за растерећење државних 
терета, примениле, свакако да би ее у државним 
приходима појавио мањак. И онда би настала no- 
треба да г. Министар помишља na то, како да no- 
цуни raj мап.ак у прпходима. II ту, господо- има 
могућности да ес дође до повољних резултата, 
само треба имати одважности n смелости да се до- 
месу потребне мере, или закони, u да се ти закони 
стриктно примењују. Тамо ja мислим да би се мо" 
гла применити једна мера, да се наметне једна 
нова пореза na parne богаташе. O овоме порезу 
ir;i ратие богаташе, бпло Je говора n у ранијој Ha- 
родиој скупштини n у пашем новом Парламенту. 
Ja мнслпм да правда и правица захтевају, да се 
једанпут установи ова пореза na parne богаташе. 
Ми знамо који су ратни богаташи. Њих има како 
у престоници, тако и у другим крајевима name 
:;емл.е, n onu су мало, плп ГОТОВ0 mi мало, 0П- 
терећени. 

Г1()|1ед тога требало Cm да доНе већи порез na 
велике фирме, na акционарска друштва, na банке 
и na лихваре, јер ови релативно плаћају врло ма- 
ли   порез. 

Претседппк др. Коста Кумануди: Господине 
посланиче, молим да завршите. Ваше Je време 
прошло. 

Никола MapKOBiili (наставља): Ja се падам, го- 
спрдо, да he г. Министар финансија, у кога пмам 
пуно поверење, водити рачуна o свима овим на- 
поменама, као n o другим предлозима, и да he 
предузетн потребне ме|)е, да ее аостигну потрео- 
na олакшања у државним теретима. Гласаћу за onaj 
буџет. (Одобраван>е и пљескање). 

Претседник др. Коста Кумануди: 11ма реч г. др. 
Вошњак. 

Dr. Bogumil Vošnjak: Gospodo narodni posla- 
nici, Ja bih govorio o jednom opštem problemu na- 
ie finansijske i nacionalne politike. Mislim da ee ini 
iirokogrudosl gospodina Ministra finansija dozvo- 

liti da govorim o jednom predmetu koji spada u dr- 
žavne dugove. Ja mislim da se o lome predmetu mo- 
že govoriti i sa opšieg gledišta. Taj predmet odnosi 
se na pitanje koje se povlači već 14 godina: pitanje 
ratne štete na severo-zapadnom bojištu. Nije lak 
posao narodnih poslanika. Mi dobijamo depeše, kak- 
vu je dobio i Pretsednik naše Vlade g. likola Uzuiio- 
vić. Ta depeša opšlinc muže glasiti: 

„Izbornici Slovengradčkog sreza protestuju pro- 
tiv nerešavanja pitanja ratne štete na severo-zapad- 
nom bojištu. U pogledu isplaćivanja rame štete svi Ju- 
gosloveni su jednaki. U pograničnim austrijskim sre- 
zovima Austrija je to pitanje već davno likvidirala. 
Politička konsolidacija ovih pograničnih krajeva Je 
zavisna od ovog našeg zahteva. 

Pretsednik opštine Vernik«; 
Da je OVO mišljenje samo jednog pretsednika 

opštine negde u provinciji, to bi bila druga stvar, 
ali ja imam i jedan akt upućen od strane g. bana 
Dmvske banovine g. Pretsedniku Vlade. U tome 
aktu g. ban Dravske banovine operiše sa apsolutno 
istim argumentima koji su izloženi u toj depeši. Go- 
spodo, g. Ministar finansija bi možda rekao: da ja 
nisam stručnjak za l'inansijska pitanja, ali ja sam 
stručnjak za jedno pitanje, za Jedno pitanje, za pi- 
tanje jugoslovenske nacionalne ideologije. (Odobra- 
vanje). A takva jugoslovenska ideologija traži pot- 
punu jednakost svih Jugosiovenskih državljana. To Je 
radila Jugoslavija u pogledu ratne šetetc nije radiln 
ni jedna saveznička zemlja, nije radila ni Rumunijfl 
ni Italija-. Italija.je potpuno izjednačila sve Italijane 
i Slovence u pogledu plaćanja ratne Štete. Zašto bismo 
mi bili građani drugog reda, mi smo državljani istog;1. 
reda i imamo ista prava i iste privilegije kao i svi, 

Gospodo, Ja sam uveren da Je g. Ministar finan- 
sija jedan vrlo kulturan čovek i da on sigurno zna 
za Makijavelija koji je u svome „Vladaru" dao sa- 
vel kako da se postupa, kad u Jednu zemlju dođe 
nova vlast: »Treba ljudima izići u susret ili ukloniti 
ih«. Moram podvući i to da su ovi naši jugoslove.nski 
oštećenici dobili već akontacju od države, da su se 
posle zadužili i ja mislim ako neko dobije akonta- 
ciju da to u jednoj pravnoj držani znači da će do- 
bili i ostalo što mu država duguje. 

Gospodo, moglo bi se kazati odnosno ovih rat- 
nih šteta: Pa, Jugoslavija je danas siromašna, ne mo- 
že da plati tu kamatu i amortizaciju. Ministarstvo fi- 
nansija moglo bi kroz kratko vreme da nam iznese 
koliku bi kamatu i amortizaciju zahtevalo onih Г»0 
miliona, koji sigurno predstavljaju Jednu malu su- 
mu prema svih 5 milijardi celokupne naše ratne šte- 
te. Mogućno je bilo da se taj dug razdeli na izveslan 



8-1U хххн радовии СЛСТЛИЛК - li МЛКГЛ 1У34. 

niz godina. Ono šio naši ljudi traže to je u prvom 
redu da se zakonskim putem ustanove njihova prava 
na ratnu šeletu. Kako ce se to likvidirati u toku gj- 
dina, to bi bilo drugo pitanje. Naši su ljudi tako pa- 
metni da će drage volje pristati na jedan kompromis, 
ako su zaista tinansije danas u Jugoslaviji u tako 
teškom stanju. 

Gospodo, ja bih ovde trebao podvući u ćelom 
tome kompleksu pitanja ratne štete, da ovo pitanje 
ratne štete mora doći na red u etapama. To je logič- 
no, ali naša srećna Jugoslavija je stalno potcenjivala 
logiku. Ako se govori o ratnoj šteti, onda u prvom 
redu dolaze ratne štete prave ratne štete, posle dođu 
okupacijske štete i treće su fašističke štete. Kod nas 
je počelo sa fašističkim štetama i okupacionim šte- 
lama. Sa pitanjem ratne štete bavio se i sam Pret- 
sednik Vlade Petar Živković i spremio je zakonski 
predlog kojim se priznaje da je traženje ove štete 
opravdano, a pretsednik Vlade g. Srškić je sam tvr- 
dio takode da je ova stvar pravedna. Ova je stvar 
ležala pola godme na njegovom Ministarskom stolu, 
ali do rešenja nikada nije došlo. 

Nemojte se čuditi posle toga, da je tamošnji svet 
nezadovoljan, da sveslovenačke i antinacionalne paro- 
le dolaze do izraza {Alojzij Pavlič: To nije istina!). 
Ja nisam generalisao nego sam samo rekao, da o- 
vakve pojase štetno ulicu {Alojzij Pavlič: To je druga 
stvar). Pretsednik Vlade g. Srškić priznao je pravo 
na ove štete i on je bio za to da« se pitanje ove 
štele reši istovremeno sa pitanjem beglučkih ošteće- 
nika. To je bila mogućnost mogućnost jednog prak- 
tičkog rešenja. Ja sam potpuno ubeden, da se kod nas 
ne bi našao neki Husein Kadić. Cela suma o kojoj 
se ovde radi i oko koje se mi borimo onolika je, 
koliko se u Bosni htelo da ućari sa beglučkim obvez- 
nicama. 

Dakle, gospodo, ako se hoće da se vodi jedna 
dobra nacionalna politika, onda se mora voditi jedna 
pravedna nacionalna i finaiisijska politika, jer bez 
pravednosti nema ništa. Kad su već i predsednici Via 
de izjavili da je stvar pravedna, onda ona u tome 
smislu mora i da se okonča. Ima načina i puta da se 
ta stvar reši, a da pri tome Jugoslavija ne pretrpi 
štetu, a to je da se izdaju obveznice, koje sigurno 
neće šletno uticati na ćelu vrednost državnih papira 
na berzi. Rimljani su rekli: «Fiat Justitia, peerat mun- 
dus«. (Da bude pravde i da živi Jugoslavija.). A ja 
kažem, ako se to može učiniti za naše jugoslovenske 
nacionaliste iz Primorja neka se učini, i to bi onda 
bilo: >;l''ial Justitia vivat Jugoslavia«. (Da bude prav- 
de i da živi Jugovslavija). 

Ja sam ubeden gospodine Ministre, da i pored 
ogromnog posla imate dobru nameni i da ćete ipak 
ovo pitanje jedanput da skinete sa dnevnog reda. To 
bi bilo korisno i za Ministarstvo finansija i za državu 
i po nacionalističke elemente, koji sada moraju da 
trpe zbog toga, što je ovo pitanje ostalo još i danas 
nerešeno. 

Ja ću glasati za budžet Ministarstva finansija, 
pošto sam ubeden da je našoj zemlji taj budžet po- 
treban. Zaključujem sa izjavom da ću glasati za o- 
vaj budžet. Odobravanje i pljeskanje). 

Pretsednik dr. Košta Kumanud); Reč ima narod- 
ni poslanik g. dr. Milan Metikoš. 

Dr. Milan Melikoš: Gospodo narodni poslanici! 
Posledice finansijske politike naše Vlade bile su ka- 
ko se vidi vrlo teške, pa danas konstatiramo potpuno 
opadanje našeg izvoza i opažamo potpuno uništenje 

naših poreskih obveznika svih vrsta, svih kategorija, 
sem onih koji se nalaze pod zaštitom društvene po- 
reze. 

Razumljivo je da u takvom stanju stvari, kad se 
rasmatra budžet Ministarstva finansija, da se dobiju 
jedan mučan dojam, unatoč svih programskih obraz- 
loženja g. Ministra finansija, koji doista čini napo- 
re ne samo u sprovodenju samih budžeta, koji mu do- 
laze u šake, nego i vidno se trudi da obrazloži po- 
trebu ovoga i ovakvog velikog budžeta. 

Kad se posmatra naša poreska politika, vidi se 
da je poreska breša stisla najviše onaj stalež u našoj 
zemlji, koji je najmnogobrojniji i koji od 14 miiio- 
na naših stanovnika sačinjava ukupno 12 miliona du- 
ša, a to je naš seljački, zemljoradnički stalež 

Gospodo, vi se sećate obrazloženja g. Ministra 
finansija lanjske godine kad je tražio da povisi u Fi- 
nansijskom zakonu poresku stopu zemljarine na 10%, 
A vi znate da je godinu dana ranije bila smanjena 
zemljarina iz razloga, što su zemljoradnički proizvodi 
pali u ceni, što je zemljoradnička kupovna moć pot- 
puno legla i što se znalo da taj zemljoradnički stale/. 
nosi sve terete u zemlji pa da ga time ne bi doveli u 
takvo teško stanje i teško nezadovoljstvo, međutim, 
da se uravnoteži budžet, kazao je g. Ministar finan- 
sija potrebno je, da se podenese žrtva i ta žrtva tra- 
žila se od seljaka, od zemljoradnika. 

I kad vidite, da je i dan danas za razrez zemlja- 
rine osnovica na čistom katastarskom prihodu u vi- 
sini od 5 milijardi dinara i kad se zna da se razre- 
zuje ta zemljarina u ciframa blizu 700 miliona dina- 
ra godišnje i da se plaća kao pre 6 — 7 godina, 
kad su bile sasvim druge cene zemljoradničkih pro- 
izvoda i kad su druge cene bile i poljoprivrednim 
spravama i svemu onome Sto zemljoradnik nabavlja 
i prodaje, ne treba se čuditi, što je g. Ministar finan- 
sija bio u zabludi. Jer on vidi da su poreski egzekutori 
uspeli, da i ove godine izvrše naplatu poreze takvu 
da zadovoljava, ali nije video kako ti njegovi egze- 
kutori rade na terenu. Mi koji smo prisustvovali i 
gledali na terenu, šta se i kako se radi, mi moramo 
da kašemo, ako se ovo nastavi, znači doteraće se kra- 
njoj liniji, doteraće se u krajnju propast naš zemljo- 
radnički seljački stalež. 

Gospodo ja sam imao prilike lično da vidim ro- 
đenim očima, da su finansijski organi jesenas plenili 
u vreme setve seme za pšenicu, koje se upotrebljava 
za poboljšanje kvaliteta, i plug sa kojim je seljak 
trebao da ore. 1 onda ne treba se čuditi, što će ove 
godine biti ogromne površine zemlje nezasijane pše- 
nicom, zaslugom organa g. Ministra finansija. On je 
uzeo politiku da striže ovcu po deset puta godišnje, 
ne vodeći računa o tome, kako i kada treba da se 
ovca striže, već je stao tu ovcu, koja se zove naš se- 
ljak zemljoradnik, da striže tako mnogo da on to 
ne može više da izdrži. Ta poreska poklika, koja se 
sprovodi u ovom pravcu, i na ovaj način, a na teret 
seljaka, svakako da nije dobra i to u toliko pre. što 
se u isto vreme pogoduje druga vrsta i klasa ljudi pod 
egidom, da mi trebamo stranoga kapitala u zemlji. 
A'ii ne možemo imati ništa protivit stranoga kapitala 
u našoj zemlji, ali smo protiv toga, što se taj stran 
kapital u našoj zemlji naročito pogoduje i što mi 
od njega nećemo videti nikakve koristi. (Ministar fh 
n^nsija dr. Milorad Đorclcvić: To se ne pogoduje, to 
se goni!). Gospodine ministre, mi vam skrećemo ne- 
koliko godina pažnju na to. U našoj zemlji imate za 
razrez zemljarine osnovicu čistog katastarskog pri- 
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hoda cil 5 milijardi, ali uc pitale  je li to doista čist kata- 
>t;.<i"sUi prihod. On je tako zaveden u knjige i prema 
lome se vrši razrezivanje poreze i niko ne vodi ra- 
čuna o elementarnim nepogodama, o tome koliko Je 
skapalo stoke, o tome, da li je usev rdav ili dobar, 
da  11 je bilo suše i kakve su opće prilike bile za pro- 

izvudnju   zemljoradničkih   proizvoda.    Ali   kod  ovih 
koji plaćaju društveni porez, i koji polažu javne ra- 
čune mi imamo za sada na oku samo industrijska pie- 
duzeca.  Prema  izveštaju  centrale industrijskih kor- 
poracija mi  vidimo,   kako se oni ponose,   jer samo 
nu   lične  prinadležnosti  daju  godišnje,  svotu od  5 

milijardi dinara, i ja vas onda pitam gospodine Mini- 
stre,  koliko onda ti  ljudi  li  industrijalci onda daju 
ovoj zemlji u obliku poreze. To su gospodo lične pri- 
nadležnosti, a da ne pitate šta je sa direktorima, ko- 
ji imaju po loLi.OOO mesečnu plate i po 2 miliona tan- 
tijeme, sem raznih dotacija, koje mu se godišnje da- 
ju,  jer se gledalo, da se izvesne familije uvuku sve u 
službu, samo da bi se povećale režije i na neki na- 
čin  izbeglo plaćanje potrebne poreze. Finansijski ог- 
g&ni obnevide, kada dođu da pregledaju njihove knji: 
уе.  Sem toga taj strani kapital u 95% slučajeva t'al- 
sifikuje bilanse, i tako vi \idite na strani pasive, da 
se  vodi glavnica od 3 — 5 miliona dinara, dok imate 
veiovnika na trista do četiri stotina milijuna, ti vc- 
rovnici su u stvari njihov kapital i oni su to konti* 
rali u stranim bankama kao verovnike i onda na taj 
način ne pokazuju one potrebne prihode od pravoga 
kapitala, na koji bi se imala prava poreza naplatiti. 
Zato se, gospodo, mi i bunimo protivu vaše politike 
i politike iinansijskih organa, koju vi vodite, jer da oni 
nemaju  upute da tako  rade,  sigurno da ne bi tako  ra- 
dili  i zato mi imamo ovakav slučaj da se poreza ne 
plaća,  da se  izigrava to plaćanje  poreze, što ne  bi 
trebalo da bude, kad se ima na umu da industrajalci 
u   našoj zemlji plaćaju na lične prinadležnosti 5 mi- 
lijardi dinara. Naredite g. Ministre da se izvidi, kako 
oni  plaćaju poreze, pa ćete pronaći sve mahinacije za 
izigravanje plaćanja poreze. Jasno je da naš mali čo- 
vek  u našoj zemlji sa bolom u duši gleda kako Mi- 
nisliir finansija,  tog našeg malog čoveka šiša i uni- 
Šduva,  dokle  se  strani  kapital   pogoduje,  pod   vidom 
specijanili obzira za strani kapital, koji nije lojalno 
došao u našu zemlju, već je ušao u našu zemlju samo 
sa   planom da nas ovako iskorišćuje i sasvim izrab- 
ljava. Da nije toga, ništa niko ne bi imao protiv stra- 
nog kapitala. 

i vidite drugu stvar, gospodine Ministre. Kad vi 
ne biste pogodovali strana industrijska preduzeća kod 
nas, ja vas uveravam da biste videli, da su u našu zem- 
lju došla samo ona industrijska preduzeća, koja imaju 
svojo centrale u inostranstvu i oni su došli kod nas, 
jer SU videli da je pametno da ne plate ni izvozim 
carinu za sirovinu i da ne plaćaju uvoznu cannu 
za gotove fabrikate. Videli su kod nas dobre propi- 
se po njih i došli su da kupe u našoj zemlji jednu 
katastarsku česticu, na severnoj ili na južnoj granici 
prenesu jedan deo svoje fabrike iz Beča u Maribor, 
i kad je on došao ovde, proglasili su ga domaćim indu- 
strijskim preduzećem i sad treba da ga zašlililmo, 
dali smo zaštitnu carinu, i naš bedni i iscrpljeni po- 
trošač seljak plaća 70% od vrednosti robe, kao ca- 
rinsku zaštitu, za korist toga preduzeća, koje je samo 
imalo tu pametnu ideju, što je nrcnela jedan deo po- 
strojenja na našu zemlju, prenevši i svoga direktora, 
i jedan dobar broj svoga činovništva i radništva iz 
inostranstva, i oni vuku tolike plate i zarade u našoj 

zemlj', koja ima s:.mo da uonosi tribut poskupljeom 
i'iiiklu, a naš bedin potrošač treba i za tu lošu po- 
iiiiku da pati i da trpi. Kad mi ne bi pogodovali ova 
inostrana preduzeća ovako, mi bi imah šta tla pru- 
žimo indusmjskim zemljama, kao ustupke za kupovi* 
nu nase robe i kazali bi im: Kupujemo od vas Jve 
milijarde industrijske robe tih i tih količina pogo- 
dujući ih tim i tim carinskim stavovima, ali pod u- 
slvom da kupite za toliki iznos od nas odgovaraju- 
ću vrednost poljoprivrednih proizvoda. Ali mi smo 
uspeli da zaštitimo strance, kao domaća preduzeća, 
koja varaju državu na porezu, eksploatišu potrošače, 
i iscrpljuju našu zemlju, jer kad oni na lične izdatke 
izdaju o milijardi dinara, može se zamisliti, kolika 
je onda zarada, koju oni crpe iz naše zemlje. 

Ja sam slučajno nabacio jedno pitanje, jer nisam 
iz krajeva gde se  duvan sadi i slučajno sam bio u 
jednom od tih krajeva i slušao sam od hiljade i hi* 
ljade ljudi žalbe, šta rade organi Monopolske uprave, 
kad  olkupljuju duvan.  Govorio sam  ljudima i  upu- 
ćivao ih, da država treba sredstava i da moraju i oni 
svoj deo doprineti, ali su mi oni kazali: Gledajte, ko- 
liko plaćamo zemljarinu, a kad proizvedemo kilogram 
duvana, računajući tu i moj rad i tu zemljarinu, a ja 
moram tla brinem o duvanu od meseca marta do me- 
seca januara  i  februara  iduće  godine, jer je  duvan 
vrlo osetljiva biljka, a kada dođe komisija da otkup- 
ljuje,  oni  meni  plate  od  kilograma  dinar  i  po po 
proceni, a mi smo, veli, potrošili oko kulture duavana 
po kilogamu, kad se obzirno računa, najmanje 10 di- 
nara, toliko nas staju proizvodni troškovi oko loga 
kilograma duvana.  Gospodo,  ja   respektiram  da  su 
današnje   teške  prilike  učinile  da je  potrošnja  du- 
vana opala i razumem, da se proizvodnja duvana sma- 
njuje, ali meni su iz Hercegovine, iz Širokog brega, 
gde se kultivira najboja vrsta duvana, dostavili, koli- 
ko su lanjske godine, odnosno pre par godina u ji-d- 
nom selu dobili za otkup duvana, 5 miliona dinara, 
a ove godine 20 velikih sela dobili su za otkup 'iu- 
vana samo oko 300.000 dinara svega. Ja sam shvatio da 
to nije ispravan način, koji treba u toj stvari predu- 
zeli,  i ta okolnost, da naš duvan u  inostranstvu ne- 
ma onu produ, koju bi trebalo da ima, pokazuje da 
laj problem nije tako jednostavan, da se samo ovim 
merama može rešavati i ako Monopolska uprava ne- 
ma sposobnosti, da taj problem na drugim osnovama 
reši,   ona ne treba   da   pristupa   ni   ovome   aračenju 
i uništavanju narodne snage. Ako ne možete da pla- 
tite pristojnu  cenu  proizvođaču, vi obustavite proiz- 
vodnju duvana a ne da na ovaj  način ubijate jedini 
privrednu granu proizvodnje u našoj zemlji.    I kad 
posle   svega   toga   vidite   da  ste   ovakvom   politikom 
doveli do velikog krijumčarenja duvana,  moramo se 
zapitali, pa ko krijumčari duvan? Krijumčari ga na- 
rod, koji ne može da dobije pristojnu cenu, koja od- 
govara njegovom trudu i radu, za taj svoj proizvod. 
A kome dajete  nagradu u tome krijumčarenju? Da- 
jete je finansijskim organima, koji novac opet odu- 
zimate od naroda. Prirodno je, gospodo, što se  tdk" 
ve pojave dešavaju, jer ne možete Vi naierati našega 
proizvođača, da daje  za  1,50 dinara ono, što  njega 
košta 10 dinara, zašta mora platiti zemljarinu i pod- 
nositi i druge troškove. Zbog svega toga ta duvanska 
politika mora odmah da se revidira. Proizvodnju duva- 
na morate  organizovati  prema stvarnim    prilikama, 
klimatskim  i drugim u zemlji, prema proizvođačkim 
troškovima i  t. d.  I ako ne možete da dobijete do- 
bni  cenu  za  duvan,  morate  tražiti,  gospodo,  pijace 
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drugim putem, ;i ne preko monopolske uprave, koja 
je i skupa i koja se pokazuje štetna za naš narod, 
jer ee sasvim ubiti volju našega seljaka da pod ovako 
teškim uslovima i sa teškom mukom proizvodi da- 
van, koji mora davati u bescenje i na svoju rođenu 
štetu. Ja sam slušao ovakve žalbe iz usta naših se- 
ljaka, koji su bili ratnici i koji vole ovu zemlju i ne 
mogu biti indiferentni, kako se s njima postupa. 1 
kada mi vidimo toliko interesovanje U ovom pita- 
nju, onda mislim da je krajnje vreme, da se to pi- 
tanje ozbiljno rasmotri da se, kao .što rekoh, revi- 
dira duvanska politika, da se nadu načini da 38 do- 
biju I bolji kvaliteti duvan i i da se stvore pogodnija 
irži?ta za naš duvan kac što čine i druge zemlje. Л 
ako je naš:i Monopolska uprava ne doraslu Za taj 
posao, kao što po svemu izgleda, ne treba zbog to- 
ga ubijati struku i jednu važnu privrednu granu u 
našoj zemlji. Ja sam gledao jedan primer, koji ču 
ovde da navedem, da je jedan čovek za 40 kg. duvana 
primio 60 dinara i kada je došao kud, imao je još 
t. dinara deficita, jer je morao da plati onom-: čo- 
veku, koji mu je prenosio duvan. Ne treba se varati, 
da se strogim kaznama, koje se prema« narodu pre- 
duzimaju, može postići kakvi boljitak u ovome pi- 
tanju- te kazne mogu samo pogoršati psihološko ras- 
položenje kod našega naroda u ovim teškim prilika- 
ma, kada su sve cene seljačkih proizvoda toliko nis- 
ko pale, da ni za jedan SVOJ proizvod ne može do- 
biti odgovarajuću cenu prema uloženim troškovima 
i trudu oko proizvodnje. S toga, kao što sam već 
napomenuo, naša duvanska politika mora biti takva, 
da se njome ne stvara takvo psihološko raspoloženje 
u narodu koje ee našu zemlju povesti pravcem, koji ne 
odgovara interesima naroda i države. 

Ja sam konstatovao, da je naša privreda zapela 
zato, što mi tobož hoćemo da zaštitimo domaću in- 
dustriju. Kad bi mi štitili onu domaću industriju ku- 
ja je neophodno potrebna našoj zemlji i našem na 
rodu, ja bih to potpuno odobrio i ja skidam kapu 
pred tim. Ali kada mi vidimo, da se štite svi indu- 
strijalci, pa bilo stranci bilo domaći, i sve industrije, 
koje nisu neophodno potrebne našoj zemlji, onda je 
to jedna velika šteta za našu državu, s druge strane 
mi vidimo da sa susednim zemljama nismo uspeli da 
zaključimo povoljne trgovinske ugovore, što je i ra- 
zumljivo, kada naša zemlja kao agrarna zemlja vodi 
protekcionalističku industrijsku politiku, za korist 
stranih, kod nas natsanjenih, industrijskih predu- 
zeca. 

Mi imamo sve grane industrije i čudimo se, što 
nam industrijske zemlje ne daju bolje trgovinske u- 
govorc, Itaija, Francuska, Austrija, •Čehoslovečka i 
t. d. Morate priznati, g. Ministre, da Cehoslovačka 
nije producent duvana, ali ona vodi pravu agrarnu 
politiku. 1 baš sam to hteo da kažem, tu ćete opet na- 
ći manje kupaca preko Monopolske uprave koji do- 
laze u obzir. Vi se morate okretati i na drugu stranu. 
Ja se sećam da je za vreme Austro-.Ugarske, po Ne- 
mačkoj i po svima drugim krupnim državama bio pla- 
siran hercegovački duvan kao prvoklasan. Ta klasa 
duvana izgleda da je kod nas potpuno zanemarena i 
uništena. Zahvaljujući ovakvom načinu rada Upave 
državnih monopola izgleda da ćemo doći dotle, da 
ćemo potpuno dotući kvalitet duvana i onda ćemo 
se jednoga dana vajkati, zašto nemamo što bolju vred- 
nost duvana za izvoz. A zašto se sve to zanemarilo — 
zato Sto se nije sve ovo revidiralo. Bilo je raznih misije 

uja da se o ovoj stvari ne treba da govori i čuju .raz- 
ne kritike. 

Sta ta ista monopolska uprava radi sa cenama so- 
li? Naš seljak zemljoradnik treba za svoju stoku krup- 
nu SO, a sada vidimo, da je došlo do toga, da se u 
celoj Jugoslaviji mora da troši samo sitna so, a zato 
je sitna, jer jedan preduzimač liferant koji predu- 
zima tri do četiri banovine, ima mlin za meljavu -o- 
li, i od toga ima prava da dobije 0,25 dinara po kilo- 
gramu i razume se onaj koji so troši ima da plati po 
25 para više — a to je potrošač, a od 100 potroša- 
ča je sa 87% seljak. 

Ista tako, gospodo narodni poslanici, zemljariua 
je visoka. Cena svih poljoprivrednih proizvoda pala 
je ispod kritike. Dalje se ne može: Ubija seljaka po- 
plava i sve moguće prirodne nevolje, koje ga sna- 
laze. A sada dolaze i povišene cene monopolskih ar- 
tikala. Žalile se što nemamo potrošače duvana, pa ko 
će da troši onaj duvan, kada seljak mora da plati 
5 dinara od malog paketa. Dajte seljaku mogućnosti 
reorganizujte tu ustanovu, pomozite potrošača i pro- 
izvođača, pa bi imali više račinu.' i dobili bi sigurne 
prihode, smanjili bi izvesne velike rashode, kada bi 
vašu duvansku politiku preneli naovaj teren: Da se do- 
zvoli sadnja duvana i slobodna prodaja duvana, da se 
od svakog struka duvana odnosno od izvesnih par- 
cela za sadenje duvana plaća izvesna određeno po- 
reza, dažbina, u korist države. Vi biste na taj na-čiii 
sigurno dobili, da se proizvodnja duvana više komer- 
cijalizira i onda bi privatni proizvođači našli pijace 
koje vi ne možete naći, seljak bi dobio veću cenu 
država više poreze, narod bi bio zadovoljniji a pri- 
hodi bi bili jači nego ovako. Vi biste tada imali za- 
dovoljstva u zemlji i manje brige sa ovolikim rasne- 
dima koji idu na Monopolsku upravu U visini preko 
40(3 miliona dinara godišnje, a vi to morate da na- 
platite u obliku poreze. S toga sam ja mišljenja, da 
sva pitanja koja su u vezi sa tim. 

U nas su uslovi za trgovinsku politiku rdavi; duvan- 
sku politiku treba revidirati i reorganizirati; mi 
smo najviše sami tome krivi jer naša carinska politika 
i naš opšta privredna politika nema UOpšte plana. 
A da nema plana, gospodine Ministre, imamo jedan 
konkretan dokaz i u tome, što vi i Vlada uopšte ne- 
mate nikakve međusobne veze i ne starate se da stvo- 
rite jednu liniju i jedan privredni plan rada. .luče smo, 
na primer, imali na pretresu budžet Ministarstva š,i- 
ma. Imam statističke podatke o izvozu našeg drveta 
u inostranstvo. Mi smo pre više godina izvozili u Ma- 
đarsku oko 12.000 vagona drva godišnje. Cehoslovač- 
ka je izvela (i.000 vagona, a Austrija takode oko b.OOO 
vagona. A šta se desilo iduće godine? Mađarska spada 
od 12.000 na 2.000 vagona, Čehoelovačka sa (i.00.) 
vagona raste na KS.U00 vagona. Ja mislim da tome 
nije kriv kvalitet drva, jer mi dobro znamo naše pri- 
vredne odnose i naše narodno bogatstvo u šumama 
i kvalitet našeg drveta. Kad mi vidimo da je ceo svel 
poleteo da nas izrabljuje i pljačka u tim dugoroč- 
nim ugovorima za eksploataciju drva, onda je рч- 
rodno, da mi nemamo loši kvalitet drveta, nego li 
Cehoslovačka. Ali se u Čehoslovačkoj vodi trgovin- 
ska politika od ljudi, koji su stvorili jedan privredni 
plan, a toga koci nas nema, naročito nema kod go- 
spode iz privrednih resora. Iznosim ovaj konkretni 
primer da upozorimo na to, da mi isto tako, gospo- 
dine Ministre, kao agrarna zemlja, k&o čisto poljo- 
privredna zemlja, da mi uvozimo agrarnih proizvoda 
za jednu godinu u visini preko 2 milijarde dinara za- 
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slugom, u prvom redu, baš ove  industrije, koju vi 
štitite zaštitnim carinama, a koja neće da troši паЈе 
sirovine, nego ili uvozi iz inostranstva.    Ja Sam na 
primer, video u jednome mestu da jedan   industrija- 
lac uvozi vunu tak iz Australije. A mi svi znamo, gde 
je  Australija. Pa kad znamo kakve su prilike kod nas 
i   kad znamo da imamo    Ministarstvo poljoprvrede, 
koje bi moglo da preduzme mere da se poboljša kod 
nas kvalitet vune, onda možemo reći da je to i učinje- 
no, ovaj stranac sigurno ne bi išao u Australiju, nego 
bi    tu  vunu kupovao u  našoj  zemlji, u Zetskoj  ili 
Vardarskoj   banovini,  u Bosni  ili Liei  ili  na   drugoj 
strani, gde  imamo odličnih  kvaliteta ovaca    Ali  mi 
imamo i stranaca, koji iskorišćuju sve blagodeti na- 
še   zemlje, a ignorišu naše domaće proizvode, jer se 
naša privredna politika tako vodi, da se njima to omo- 
gućuje. To je, velim, tragično i moram konstatovati, 
da  naša privredna i finansijska politika boluju na po- 
manjkanju  jednog  opšteg  privrednog  plana    i   ra- 
zume se, boluju na jednoj zdravoj finansijškoj poli- 
tici. C) tome sam naveo samo nekoliko sitnili dokaza, 
a   ima ili na hiljade po svima krajevima naše zemlje. 

Gospodo, za prikupljanje naših fiskalnih prih'j- 
cla   preteške su naše fiskalne režije. Personalne pri- 
nadležnosti u tome pravcu kreću se za 296 miliona 
dinara, odnosno ukupno po svima granama oko 802 
miliona   dinara.   Hoću   da   kažem   da   mi   moramo 
imati   aparat   koji   će   prikupljati   državne   prihod., 
O tome niko ne dvoji. Ali ja mslim da se mnogo to- 
ga   može lako ujedhostaviti. 

Pre  svega  režija  našeg velikog  dobra »Belje«i 
koja   iznosi   preko 60    miliona  dinara  godišnje.    ,l.i 
miši im kad bi to dobro bilo u rukama Ministarstva 
poljoprivrede    da bi  bolje  služilo    poljoprivrednim 
našim ciljevima i svrhama, oni delovi, koji su neren- 
tabilni,  mogli  bi  da  se  iskoriste  u  potrebe  agrarne 
reforme pa da se tamo nasele ljudi, koji godinama 
čekaju a ue mogu da dođu do zemlje, i kojih sigurno 
ima nekoliko desetina hiljada, koji se opravdano lju- 
te  zbog toga. Ja držim da bi to preduzeće u rukama 
Ministarstva poljoprivrede  možda  moglo da pomog- 
ne   dizanju  naše  poljoprivredne  proizvodnje  i  da   na 
taj   način doprinese veće prihode nego što ili danas 
imamo. Ja držim da bi ovo imanje, da je u rukama 
stranaca nosilo ogromne prihode svake godine, i dr- 
žim  da je ovo imanje danas ovakvo samo zbog toga, 
što    je kao i sva državna preduzeća u rukama slabe 
administracije. Ja neću da ulazim u pitanje ličnosti, 
ni  kumova ni rođaka koji tamo sede, Jer to ne sma- 
tram   važnim;  ja smatram da  ako ima Sta da se za- 
meri, ima da se zameri u lome pogledu samo šefu ad- 
ministracije. Ja mislim, da bi se privredna politika na 
tom imanju imala da vodi tako da to imanje dade veće 
prihode i daleko manju režiju. Išlo je to sa fabrikom 
šećera na Ćukarici, koja troši oko 30 miliona dinara na 
režije. Videli smo prošle godine, da je i ta fabrika Še- 
ćera   legla pod pritiskom kartela šeće; a.     (Ministar 
finansija dr. Milorad Đprđević: Izišla!)  Izišla je po- 
sle,   ali je smatrala za potrebno da kao državno pre- 
duzeće sedi  n  kartelu  fabrika  šećera,  i ona,  razume 
se,  ne reguliše cene n koriš! potrošača ma da bi to 
mogla.  Kad  bi  kod   naš bilo   jedne  planske  privred- 
ne 'politike, onda bi se od strane g. Ministra finansi- 
ja   činile sugestije, i to merodavne sugestije, da se 
jedanput   donese  zakon  О  kartelima  u   našoj   zemlji. 
O   tome smo  trošili  mnogo  reci.  Uzaman smo  do- 
kazivali nadležnoj gospodi ministrima, i to ne samo 
ove  godine, već je to pitanje od početka naše sesije 

neprekidno na pretresanju, ali zakon o kartelima ni- 
kako ne dolazi napreci. I ja se čudim, da se g. Mini- 
star finansija, koji vidi kako je naš potrošač eksplo- 
atisan sa sviju sirana«, a najviše od organa koji vrše 
naplatu fiskalnih prihoda, nikako ne brine, da bar 
spreči ovo isisavanje naših potrošača od tih očajnih 
i strašnih kartela u našoj zemlji. Zar on nema inte- 
resa, da onaj ostatak privrednih snaga naših potroša- 
ča sačuva i rezerviše nar za sebe, otkuda on može 
da snosi i trpi, da se karteli u našoj zemlji u ovoj 
formi razvijaju, kad se zna, da su karteli napravljeni 
samo zato, da eksploatišu potrošače i da pravlje- 
njem sporazmno sličnih bilansa oštećuju fiskus, o- 
štećuju prihode Ministarstva finansija. On bi u pr- 
vom redu bio zvan da to pitanje u Minstarskoin 
savetu pokrene i gospodu ministre, koji bi imali lič- 
nih razloga, da to pitanje odlože, pritera da se to :'i- 
tanje jedanput reši. 

Jer, gospodine Ministre, u našoj zemlji S7% su 
seljaci. .\'isn organizovani i ne mogu da dadu sv jga 
glasa. Tek sporadično čujemo 0 tome u Skupštini 
Koju reč. Oni ćute i trpe i snose šio mogu i kad im 
se gunjac nosi, i kad im se poslednji pokrivač nosi, 
oni ćute i trpe. Misle svoje, ako mogu da misle ; no- 
se ono što im se nametne. U Cazinskom srez.n, vidite, 
od Ili članova jedne porodice. Jedina dva maska čla- 
na poginula SU, kad su došli ovrhovitelji da naplate 
zaostalu porezu, od 30 dinara. I taj narod ćutaće i 
dulje i trpeti, ali da li ćete vi i dalje trpeli i durali. 
da ovi karteli u našoj zemlji iscfpu i poslednji sok, 
što ima u naših potrošača. Zar niste videli kad ste 
ci neli zakonski predlog, koji pvdvide povećanje 
trošarine u cementnoj industriji, za korist države, 
ki-ko Je cementni kartel mesec dana pre, no Što je 
došao taj predlog, znao za to i povisio ceuu cementa 
po vreći za 15 dinara? laKO ta nažbina kasnije nije 
bila zavedena, ipak se povišene cene na cementu o- 
ciržavaju i ja pitam, kako možete trpeti, da zbog fis- 
kalnih dažbina, koje su tek imale dđ dođu, koje su 
bil-.' predvidene, i zato što su oni dobili obavešte- 
nja iz vašeg .Ministarstva, podigli ,-ene cementu i 
kad ta dažbina nije došla, ipak je održana povišena 
cena, kako vi možete to trpeti? Ako vi tolerirate sve 
ovakve stvari i podnosite, onda se ne čudite ako iz 
ovih 12 miliona nezaštićenih seljaka dođu argumen- 
ti, koji nisu povoljni ni vama na desnici ni nama na 
levici. 

Glede egzekutora bilo je reči u generalnoj cie- 
bati i ja ĆU da kažem da su se u egzekutore ugurali 
takvi ljudi koji imadu, izgleda mnogo interesa da se 
n toj funkciji nalaze, ne zbog države nego zbog svoga 
ličnog interesa. Kad biste vi samo i] gradu Zagrebu 
posvetili malo pažnje egzekutorima i da neko yd 
Stručnih i savesnih činovnika dođe da obavi reviziju, 
našao bi, kako su se pojedinci u izvesnim privred- 
nim krugovima sporazumeli sa gospodom egzekuto- 
rima i tako vrše naplatu za državu, po spo- 
razumu dao je nešto za državu, a nešto za 
egzekutora i egzekutor ga ne goni i ne dira 
Po knjigama se to može videti. To Je či- 
njenica i ja imam konkretna dala u rukama i ne 
govorim ništa iz magle. Jer Je tu skoro jedan lupež 
poslao 6000 dinara kući, a pokriva se plastom lažnog 
patriotizma. (Ministar finansija dr. MUonid Đorđevič: 
Što ne navedete konkretno i ne imenujete?). Gospo- 
dine Ministre, 207 hiljada činovnika imate koje pla- 
ćate,  a  dovoljno je,  da  vam   ja skrenem  pažnju,  a 
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na vama je, da sami brinele i da kontrolu sprovede- 
te, ako savesnih funkdonera imate. 

Jeste, gospodo, smatram za potrebno da tako 
govorim, jer sam video da su sve primedbe, koje 
smo učinili kod pojedinih poglavlja ovoga budžeta, 
ostale bez reuzltata. Ja sam skrenuo pažnju i na te 
falsifikate stranih preduzeća pa bih hteo da vidim 
kakve ste rezultate dobili u tome pravcu i koje ste i 
kakve ste organe poslali za izviđaj tih zloupotreba? 
1 zato ksžem, da takvih primera ima mnogo, naro- 
čito sa radom egzekutora, ali vam neću mnogo tak- 
vih slučajeva navoditi, nego samo slučaj recimo iz 
moga sreza. Egzekutori su zaplenili jednom čoveKu 
suvo meso i dok su to suvo meso doneli do opštinc 
već su ga i pojeli. Sem toga iznose se iz kuće i po- 
slednje stvari, unose u opštinsku zgradu i tamo se 
rade strašne i očajne stvari sa licima, koja po svoje 
Stvari u opštinsku sudnicu dolaze. Čine se zloupotre- 
be krupnoga stila. Ne smem ni da spomenem izvesne 
stvari, koje sam čuo i neposredno utvrdio. Ja znam 
da se mora vršiti naplata poreze, znam da taj posao 
nije pesma, kad se vrši ali znam i to, da postoje 
određeni propisi šta se sme, a šta ne sme da pleni i 
iz kuće iznosi. Ali ovi i ovakvi egzekutori ne pozna- 
ju ništa, oni su sami zakon iznad svih zakona i njima 
je prva stvar i briga da što više nagomilaju egze- 
kutivnih troškova. Jer, njima izgleda da pored na- 
grada treba da imaju i drugih prihoda, na izvesan 
način, pa vele da im je ovo najbliži i najbolji na- 
čin, jer znaju da u tome položaju i svojstvu, dugo 
ostati neće. Vi ste reducirali mnoge organe finan- 
sijske kontrole, a medu tim organima ima mnogo i 
takvih, koji su sposobni za taj posao, pa bi njima tre- 
balo dati mogućnosti da na ovome poslu zarade sebi 
i porodici hleba, a ne uzimati egzekutore s brda s 
dola, pa da samo upropašćuju zemljoradnika, selja- 
ka. Ja sam u jednoj svojoj interpelaciji naveo i po- 
resku upravu i čoveka i čitav rad kakav se tamo 
vodi, i to ne kao pojedini slučaj, nego kao sistem, 
jer takvih primera ima vrlo mnogo, i prikazao sam 
slučaj sa tim jednim čovekom, koji je otišao da na- 
bavi potrebno ulje za vršalicu. U tome momentu do- 
šli su egzekutori sa drugom mašinom, ovr;i žito i 
lajmili druga kola iz sela, a ne dotičnog seljaka, da 
se žito odnese, i da se samo naprave Sto veći ец?.е- 
kulivni troškovi. Kada su žito prodali, ovaj seijnk 
dobio je priznanicu, po kojoj su ovršni troškovi iz- 
neli 4000 dinara i to je bila naplata tako visoka i 
velika sa troškovima samo za jedan slučaj. A koliko 
iii'.:  takvih  primera? 

U tome pogledu imam mnogo detalja, u koja 
neću da ulazim, ali držim da treba skrenuli pažnju 
na to, da vaši organi, g. Ministre, dobiju potrebna 
nputstva i da ne vrše egzekuciju po svojoj volji i 
svome načinu, nego da je vrše po postojećim pro- 
pisima. 1 kad su to sve vaši organi i kad oni tako 
vrše posao, onda to sve ide na vaše ime i na vašu 
odgovornost. Ja cenim, gospodine Ministre, vaše na- 
pore i želju da se te stvari poprave što se može i 
mora popravili. Treb;i se zainteresovati i u tome 
pogledu pa izvideti, koji su to činovnici koji vrše i 
sastavljaju lažne bilanse po pojedinim preduzećima i 
ustanovama), kao i to zašto te ustanove nisu oporezo- 
vane onako i onoliko, koliko bi one po zakonu mo- 
rale biti oporezovane? U tome slučaju, vi biste na-li 
— ja to smelo tvrdim - da je naš budžet svake 
godine bio prikraćen na državnoj porezi sa te stra- 
ne bar sa jednom milijardom dinara, a kroz 15 go- 

dina proteklih možete zamisliti kolika je to cifra. 
Tu treba da dođu vaši savesni organi da izviđaju, a 
ne da se uništava i poslednja ćelija naše privredne 
snage i našeg seljaka, naplatom poreze jer je nag 
seljak danas u  najočajnijim prilikama. 

Vi ste videli, kako se rešava i pitanje razduŽe- 
nja seljaka. Seljak treba da plati u roku od 12 go- 
dina cifru duga, koja se smatra da je temelj za- 
duženja, a ne pita se, za unutrašnju vrednost duga, 
koji je pravio u vremenu, kad je dobio. Krajnje 
je vreme, da se revidira finansijska politika u toni 
pravcu. Bar sa te srane treba činiti olakšice опопз 
napaćenom seljaku. Ako je državni fiskus u teškoći 
i ako treba da se nadu potrebna materijalna sred- 
stva za državu, ja vas uveravam da ta sredstva treba 
tražiti putem revizije svih razreza kućarine, i kad bi- 
ste otišli u grad Zagreb, a malo i u Beograd, i kaci 
bi se savesno ispitali ovi razrezi kućarine onda bi se 
našla materijalna sredstva na neistinitim i netačulm 
ugovorima, prijavama i razrezima. U tome pogledu 
ja nisam hteo da pravim pitanje, jer je jedan gospo- 
din bio na krupnom položaju, ali sam imao njegovu 
vizitkartu i/, koje se moglo videti, koliko je taj go- 
spodin naplaćivao kirije, a zna se koliko je upisao 
kiriju na ugovore. Pa i to nisu pojedinačni slučajevi, 
već je to sistem, sistem, koji vi treba da poznajete 
i koji vi u vašoj administraciji treba da popravite, 
da bi poreski subjekti došli do izražaja, kada su u 
mogućnosti da plate, a koji na ovaj način otkidaju 
državi prihode samo zbog vaše nesposobne i u veli- 
kom delu korumpirane administracije. (Jedan glas: 
Opet korupcija!) Ako je do korupcije, ja držim rla 
se nisam ogrešio na toj reći, što sam je ovde spo- 
menuo, jer vi svi znate one teške slučajeve korupcije 
sa penzijama. Vama je poznat slučaj da se u Miui- 
starstvu finansija u Beogradu mogu fabrikovai pen- 
zioneri, koji ne postoje, i da se može desiti, da je- 
dan penzioner koji živi u Zetskoj banovini, lamo 
prima svoju penziju, a da neko drugi prima istu 
penziju na njegovo ime u Beogradu ili u Novome 
Sadu, i to je dokaz, da je ta korupcija imala terena 
i da je ta organizacija u tome resoru našla povoljan 
teren. Kadu se znadu oni teški slučajevi sa falsifiko- 
vanim invalidima, kojima je isplaćivana invalidnina 
u visini preko deset miliona dinara, ali ne u ruke 
invalida, koji do tih para treba da dođu, nego u 
druge, lude ruke. Zna gospodin Ministar i koga se 
to tiče i ko je to, ali zna i to da taj postupak već 
par godina teče i da ne može da se dovrši. A kad 
pitate zašlo, ja držim da i on ne može da odgovori 
na to pitanje. 1 kada se ovako izvlači poslednja para 
od onog jadnog našeg seljaka i invalida, kad su i 
mrtvi legli za ostatak neplaćene poreze 30 dinara, 
kad se vidi kako ovi organi Ministarstva finansija 
raspolažu sa tako mučno stečenom parom zemljorad- 
nika i invalida, i kada se vidi, da se sve radi u cilju 
korupcije, kada se vidi da se ta korupcija ne leči, 
onda je opravdano očajanje koje vlada u svima re- 
dovima našeg naroda. 1 ako iko drugi, gospodin Mi- 
nistar finansija ima vitalan interes zbog našeg kre- 
ditnog i finansijskog ugleda u inoslranstvu da u 
Kraljevskoj vladi forsira, da se hitno donese zakon 
protiv korupcije, kojim će se predvideti najteže 
kazne. I kada se u tome pravcu donese zakon, kada 
se izreče i izvrši teška kazna nad nekolicinom tih 
zlikovaca, koji kradu na stotine miliona, onda će do- 
ći ne samo umirenje u narodu, nego će se tada po- 
praviti i opšta    administracija, a tada    će    porasti 
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Ugled naše zemlje i naš kredit  u  inostranstvu. Radi 
totja treba da se specijalnim zakonom protiv korup- 
cije  predvide  i  konkretni slučajevi, i  da se  ti  kon- 
kretni slučajevi trenerališu u pravcu pojedinih grana 
administracije. Toliko su  ovi  našli  raznih  formi za 
kradu,   pronevere,  utaje,   nije  to  samo  kod   falsifi- 
kata  sa  tim  penzijama,  sa   tim   invalidninama,  ne;ro 
i   kod  fabriciranja  lažnih    bilansa,  kod  fabriciranja 
svih onih lažnih prijava, i lažnih ugovora o zakup- 
nini. 1 treba da zahvati ne samo čnovnike administra- 
cije taj zakon o korupciji, nejjfo treba da zahvati sve 
interesente i intervenijente, pa bilo i iz ovih klupa, 
bilo sa kojeg drugog mesta i položaja. Taj zakon u 
tom pravcu je hitan i mora se doneti radi saniranja 
naših   finansija.  Л  pošto ni  g,  Ministar  finansija  ni 
Kraljevska  viada  nisu  u  tom  pravcu  ništa  do  sada 
učinili da se taj zakon o korupciji .-što pre donese, 
koji cela zemlja kao hitan traži, i, iz razloga, koje 
sam   ranije  naveo  vidi  se,  da  se  naša  finansijska  i 
poreska politika vode na takvim linijama, koje ubi- 
jaju naš privredni razvoj, i idu za uništavanje našeg 
malog čoveka, zato moram da izjavim, da ću i pro- 
tiv ovoga budžeta glasati. (Odobravanje i pljeskanje 
na  levici). 

Pretseđnik dr. Košta Kumanucli: Ima rec narodni 
poslanik g. Milutin Pešić. 

Милутим Пешић; Госпол^ —ппдш! послапицп, 
и ако високо ценим спрсму и uanopc г. Министра 
феинаноија u Краљевске владе да буде буџет што 
мањи, и тиме на народ nam падне што мање мате- 
опјалпкх терета и издатака, ипак нека ми буде до- 
пуштено да и ja као сел.ак crni ове земл.е, и члан 
овога парламента, ставим извесне cnoje примедбс na 
предлог onora буџета расхода Мтшстарстиа фи- 
nnrrcnja. 

Ha страни 8 партија 375, предвиђене су награде 
контрактуалним чинрвницима који су у већини стра- 
пи  поданицн.    Господо, MU спакоднсвио и опде у 
овом Дому n nfin ч.ега разгошрамо и лупамо глапу 
шта ћсмо и куд heivio ica нашим школовоним струч- 
љацима, a видите да још увск имамо моитрактуалне 
чипошгпке странце.који сгуопо доба превише на- 
грађени. Ja не знам зашго je и каква je потреба др- 
жавма    да    ми    jom    увек    трпимо    у   служби 
те    коитрактуалне   чиновнике   странце.   Aico го- 
спода    хоћс    да    служе    опу    земл.у,   нека при- 
ме    mame     поданство,    a    ако    пак     не     желе 
ла  буду подапипи one земл.е, шека иду из ibc. По- 
ред осталог, пало мп je у очи веома велпка пллта u 
иаграда глагшог днректора државпог имап.а Беље и 
Тополовац no уговору,    зпачп глпрпи ДИректор je 
коитрактуални. Њему je ки више im мап.е плата са 
додацима 270.000 динзра за родину. Господо, ja ие 
знам каква je држзвна нужда била да за директора 
овога нашег државиог имања дође странац. Ja ne 
знам докле ћемо tm да иепимо високу спрему тих 
странаца са лепим ноанарима и лепо обучсие и да 
мислимо да мпого nnine airajv, и да су мпогп ппше 
спремппји nero наши сннови ове земл>е. који су у да- 
ном моменту учинили све што су могли зп државу, 
парод n нашс уједињење. Кад се зт да ти странци 
ne  би свакако били способнији за рад н за дирек- 
тора тога предузећа, могли би да узмемо сипа na- 
ше земл3е, који je рођен у овој земл.и и који je по- 
даник ове земље. 

Специјлпо у овом случају члтш ме jom у то- 
лико mune, што смо МИ п.мали једггога веома дп- 
брог, управо за ono време најбол.сг, пол.опрпвред- 
пог стручп.ака, иоји je члан фрапцуске Академије 

паука, чији су радови награђивани од стране name 
Академије (гаука, који je свакако много способпијп 
од тога господииа, који je главпи директор на Бе- 
л>у, u који je прпзпат од свију надлсжннх фактора и 
п(  i.nnpm'.pLvunix стручшака у соима евротгским зем- 
Л»ама као једап од иајгпособпијпх и најспрсмппјих. 
Уместо да се њему поверпла управа пад једном ова- 
ко великом имовчполт n паппш државппм   добром, 
тај г. др. Велнмир Стојковић, и ако може jom миого 
добро да послужи земл>11, одлази у пспзчју веома 
млал. Господин Мпппстар je дао прпстапак да мо- 
жс ићи у пепзију, a иеђутим    пмамо за управника 
Вел>-:1 и Тополовца једног страног човска. Имап.а 
Bc.-hc и Тополовац у дефициту су и својим прпхо- 
дима не покривају расходе, u држава троши повац 
ira обраду n одржавање тих имања. Кад се уз то до- 
да', да тај глаини директор има велике повластице 
у свима пол)опр11врелпим намирницама и артикли- 
из, опда можете мислптп колику месечпу награду 
добија тај странац. (Мттстрр финзнсиЈа др. Ми- 
лорад Ђорћеш1{т. Који je то?! Да ne постоји још ne- 
ко труго БелЈе?!). Државмо и-мање Бел5е. (Мичистпр 
финансија лп- Милорад Ћорћспп!}: O коме страпцу 
говорпте?!). Говоппм o контрактуалним чиновгоши- 
ма no уговору. (Миппстпр финансија др. Мплорпд 
Tinphcnnh: Није то странац! — Нема ллректора пп 
уговору! — To je Србпп као u ви! — Како то тако 
говорите!). Имате вазда коптрактуалппх чиновника 
странаца a иако ie Србнп даректор имања    Бел>е 
много му je 270.000 ди«. голишњс. 

Господо, иастраии 8 партија 375, види се, да су 
предвиђене награде чиновницима олбпра за оцвну 
државних пабавака. У колшш 'ce сећам прошле го- 
дине Финансијоким законом укинули смо (таграде 
свима другим чиновницима у свима мишгстарствпма, 
a у овоме Ммппстарству видим, да су остале неке 
награде зп прсковремст! рал. Ако треба да се обра- 
зује нека комиспја. — да се одрелп да радп за вре- 
ме каипсларпског рада, јер чиновници imajv плату. 
Koja им je олре1)ена, да могу пристојпо да жпве, a 
не да се порел плагге jour Hairpaj)yjy. 

Затим, веома тешко na тл на nam парод и na 
осталу г. г. чиновнике, што ое пореоким и финан- 
спјскпм чиновтшцима дају нагоаде за »canecno и 
vcnemno« прикулл^ње тторезе. Отуда лолази то, да 
се порез ттемилосрлпо namralivje и да се нашем na- 
роду продаје и послелч-е прасе што пма, за прикуп- 
л>ан>е порезе. 

Kpnii'.c ic. госполо, време, да се CNfaii>ii порез 
на земљарину. Вама je познато, да je оволика по- 
реза na земл>арнпу одређена оида, кад су uene по- 
л^опрчвредпнм производима биле далеко веће, и да- 
нас кад cv uene na.ie no 5—6 путч ниже пего што су 
биле, пореска стопа за земљариду Остала je иста, 
те прапла захтева ла се пореза смањи. 

Гогподо, морам ла се огврнем un, рал Управе 
државних монопола. јер оам ja пз онога среза. гло 
се ппипше rajno дувап за читавих последњих 40 
родина. Kao што вам je познато, 1024 n 1920 готчпс. 
дуваи се пролавао no ггрооечиој цени од 56—00 дп- 
maipa јелап килограм и то крушевачког дувана, a 
данас се продаје no 1,50 дашара килограм. Уз то се 
одбијају комисијски трошковп. нагоаде чпповни- 
цима, KOJU врше откуп дувана, јер чиновшци, којм 
су у комисији, која класирл тај лувап, порел плате 
имају још и иагралу вслику за јевтпно отоупл.епи 
дуван од произво1|Лча. 

Ham парод добпва за дуваи у лнсту no кило- 
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граму свега један динар, Јутрос сам на пијаци пи- 
тло, пошто je спанаћ na су ии одговорили да je пет 
лиилра Kip, Дакле једно обично зел.с, коме не гре- 
ба ипкаквог рада, продаје се no пет динара кило- 
грам, a јелап килограм дувама где има најлепшег 
квалитета и средњег и лошег који произвођача ко- 
шта 15 даш. кгр. цржава узкма no једдн динар. ^т 

исто време аржава продаје најлошији дуван no 150 
динара кг. To значп да Моиополска управа односно 
чиновници Монополске управе који ze по«ашају као 
држава у држави, узимају no 150 кгр. дуваиа у ли- 
сту од произвоНача за 1 кгр. најлоши.јег и прерћђе. 
ног у паклицама. To долази отудд, mro међу оним 
такозвашш стручњацима за откуп дуваиа који npo- 
цењују има половипа који уопште не знају, шта .ic 
то луваи, сем roni м зато, што Упр;;иа моиопола 
строго napehvje проценителуима да не смеју препла- 
тити луваи. Tu процечллвачи дувана то cv деца, која 
cv прошла кроз брзомстис ползопривредне школе a 
при томо дуван нису im видели како изгледа, и он« 
сала пред страхом од казне и губитком   службе 
процењују дуван за дв€ гри класе ниже него што он 
вреди. Paimje су ту процену вригали један делегап 
v мме произвођача и један поетставник државног 
монопола, a кала се они у пооцени не би сложили 
онда ои процеиу извршила суперкомжија. Данас To- 
ra, нема, иего дођу три четири лица из поЛ)Опри- 
i m'.nio школе и као бапаги пооцењују дуван, али 
iipu томе никадв и не mm i v онога нашег простог 
ii неразумног сел.ака за цсну него само прогласе не- 
ки дуван петом плп шестом клнсом, a ако сел>ак npo- 
Tecrovie онда дође руковођа и процени га ioui ма- 
ње, Дакле кадија те тужи, кат\г ти суди. Од свега 
тога има штете лржчпа и иарол.    Ии знате  и се 
солски сељак када je био v питању његов понос 
оирекао Својих Kvlia и отишао да свуда растуоа 
свпје кости за одбрану земл>е и свог поноса, na he 
тај сељак да се одрече и cahwfca цувана, и го Ive се 
одрећи за увек. Онда ћемо морати да плаћамо мо- 
нополце Koin неће имагги уопште шта да раде. Тада 
ln'Md м 'pani рекламирати страни дувеи као фини 
дуван и да га "•! друпи« земаља увозимо. Ето, таква 
je nauia монополска политика. 

Морам jom да со осврнем и на питање моно- 
иог-кпх казии којих има више врста. Одрели се i'1'- 
на парцела од иесет ари и каже сс колјгко једап i'n'>- 
пзвоНач на ro.i парцели има да засати дувр«а AKO 
?асали неки струк umne. то MV се поништи. Пооел 
тога оптужи се завише саћење и кажњава се стро- 
гом казном v новцу, A ако ie засадио ман>€, a то ie 
»емогуће na 10.000 или ^П.ООО струкрва тачмо одое- 
дити II избројапги, он се опет кажњава. Казна MV 
дакле следује и овако и онако. НаЈжалосиија ie ioiu 
оиа врста казне KOJV су завели садашњи стручњаци, 
a не omi ранији, a то ie ла се помоћу броја струкова 
п броја листова рачуна, колико једзн произвођач 
од једне парцеле мора да преда килограма дува«а. 
AKO не буде иоиео толико, онда га оптужују као 
кријуичара. Maca има просуда таквих, господо no- 
сланици. Када се зна да и климатске прилике и само 
земљиште имају утицада на количину производње 
дувана, онда je немогуће na се тачно прорачуиа, 
колнкч) iic со од извесног брода струкова и листова 
добити килограма дуваиа, Сем тога кала. узмете ка- 
да je суша да се дуван сасуши, и при калупл»ен>у 
пстроит онда салиоци иорају ишт мање дуваиа 
него тто су му израчунали моиополски opranu, но 
omi TO Hciio да узимају у обзир и отужују ДОТИЧ- 

не као кријумчаре, и зато се строго кажњавају. Јед- 
на класа најо1кфзнутијих чиновника код иашег на- 
рода, то су финансијаои opranu. Ла прнзајем да смо 
м MU про шесгојануарски посланици доста криви и 

,: олгоиориости за то сносимо, јср смо протежи- 
pa.in ове људе и оне сељаке за поставл>ење за финан 
сијске службенике који нису хтели да раде када Je 
V пашој землуи oii.io свега и свачега. Тада су ти м 
такви појединци који нису били im за село ни за 
варош.-тражили службе финаиси.јских oprana и ми 
смо такве протежирали да добију државну службу. 
II m л»уди сада реферишу оие јадне произвођаче 
дувана. Још ако би се оставило њима на савест да 
саио за о«у плату служе, ситуација би била још до- 
ста добра, али ти хватачи, ти оргзни који хваггају 
криумчарење, имају 25% награде од казне за хва- 
гање кријумчара дувана. И шта dmn? У MOMO Срезу 
расинском iiva дана:  100 Jbvm који су оптужеии 
за криумчарење дувана. a ja тврдим, да je 75% 
неправедно оптужених, a ono зашто. Фпнансијском 
органу пско каже: To и то лице ic сакрило дуван и 
omi оду и na 150 до 300 метара аалеко о.т куће тога 
лица у гуђу ливаду или њиву, наћу дуван, и саслу- 
maiiajv овога човека. Чоиок, разуме се, no признаје. 
И na једанпут добије пресуду иа Финанш.јоке ди- 
рекције којом :е кажњава огромном казном, Једно 
лице je например кажњено ca 37Р.000 динара, што 
значи да тај фкнансијски opran од те казне треба да 
добије преко ОО.ОПО шнаоа.   Ето видите, господо, 
тп финансијски opranu Koin су v већини слабих ио- 
ралних квалифимација, њихова he савест да поклек- 
no пред изгледом за толику нагоаду и тако опту. 
жују n неисриве и невине л>уде. II тај човек кал до. 
oiiic пресуду види у њој, да се каже: Кривицу приз- 
наје, CVvliomi се згранЈава и кгчже: »Амал, људи, ни- 
сам прЈганао«, али шта му то вреди. 

Господине MmmcTPo, ja апелујем na Ваше до- 
бро фце n na добру вол>у Краљевске владе да no 
ep жу цену ослободи л>уде од ових ка.чпп или да сс 
бар изврши ревизија поступка, да će nonono извиде 
ове кривице, јер иаса произвођача дувана су каж- 
n.omi ни криви mi дужни. Ta ro казпа свакодневно 
форсира за наплату и када се гако ради можете за- 
мислити, како he гих Min породица бити пријатељи 
ono зомл.о n свих нас. 

Дакле nonolm ваш иосадашши рад n напоре као 
n напоре КраЛ)еваке влаае на опште добро namera 
села, ja изјављујем да hy гласати за буџет Mmni- 
грарства Љинансија, ма да стегнута соца глдсам n зд 
буџет Моиополске управе. ГОд6браван>е). 

Pretseđnik dr. Košta Kumanudl: Roo ima narod- 
ni posIanil<  "■.   Moi/.ii Pavlič. 

Aloizii Pavlič: Naš leoi pozdrav, koji upotreb 
ljavaju naše vojskovođe;   Pomozi Bog,    junaci; — 
I   i '■ ti оотоЕгао!   važi i za našeg !-r. dr. Dordevi- 
ča. Ministra finansija. i on ie vojskovođa veliki vol- 
skovoda naših finansija«. Tako ie i u predratnoi ma- 
lo! Srbiji Laza PaCu shvatio položaij Srbije i nije 
rošio samo finansijska pitanja, već i politička i pri- 
vredna i time osposobio malenu Srbiju da je vodilg 
Balkanski rat. da je vodila Svetski ral i da io poho- 
dila i ujedinila sve Slovene. (Pljuskanje). Tako le 
Ministar finansija reoreranizator, on je privrednik', 
on treba da bude nraktičan 5ovek. on je genijalan 
čovjek kakav je u Francuskoj bio Poenkare trebn da 
•n.' u svojoj genijalnosti E'de će da nappdne. kad će 
da nanadne na će da maskira napad i naoosletku c'f) 
pobedi. Osobito treba, da Ministar finansija reformi- 



cimiori'.vi'CKi- i;i-:./iiuiiKr. 847 

ra naš poreski .sistem i da sve po prihodima opore- 
zuje. Treba da donese jedan nov zakon o računovod- 
stvu. Nije nam potreben, kako kaže naš uvaženi i pu- 
nopoštovani drug — koji je puno patio pod Austri- 
jom — dr. Metikoš, zakon o korupciji. Treba da se 
unese u svako Ministarstvo novi duh, duh odgovor- 
nosti, duii ljubavi prema državi i Kralju. Zakoni su 
tu. Šta nam pomaže najbolji zakon protiv korupci- 
je, ako nemamo safvesnog činovništva da taj zakon 
izvršuju, ako se zakoni zloupotrebljavaju. Šv. Pavao 
kaže: Slovo ubija, duh je sve. Po recima sv. Pavla 
želim g. Ministru finansija i svima vama; u ovome sve- 
tom domu, da održim danas propoved o finansijama. 
Ne mogu se po ovom zakonu o računovodstvu, koga 
imamo danas na snazi, da vode privredna preduzeća 
na isti način, kako se vodi i vrši nabavka za. jedno 
sresko načelstvo. Sresko načelstvo ima prihoda ili 
izdataka 10.000 dinara, a koliko Belje, gde je Cukari- 
ca, gde su druga preduzeća državna, gde su državne 
željeznice? I ja mislim kad bi mi imali jedan 
moderan zakon o računovodstvu, ne bi trebao onaj 
inženjerski dvoboj između ministara g. Stanica i g. 
Radivojevića. 

Zato apeliram da Kraljevska vlada nastoji da se 
najpre donese nov zakon o državnom računovodstvu. 
Inko nisam stručnjak, po mome mišljenju to je po- 
trebno. Ja tu ne apeliram samo na g. Ministra finan- 
sija, nego i na njegovo« pomoćnika, g. Stanoja Ne- 
deljkovića, koga poznaijem kao skauta; ja njima či- 
nim jednu sugestiju, i ako je ona objektivna i oprav 
dania i iz puno« srca i ljubavi prema državi i Kralju, 
da   je prime i usvoje. 

" Zato molim da se n budućoj budžetskoj debati 
prime  naše sugestije i da ne bude ni jedna ostala a 
da  se o njoj ne vodi računa. C. Ministar finansija; i 
njegov pomoćnik ne poznaju prilike u našim prečan- 
skini  krajevima, i zato treba da zapitaju naše struč- 
ni.'ke,  kao što su  Ministar g.  Mohorič  i  dru«! naši 
stručnjaci kod donošenja novih poreskih    zakona da 
ne  dođe do   politike   da mogu da se jave nekakvi 
anacionalni i antidržavni pokreti, kako to neki kažu. 
Ja  bih ovde sada učinio jednu sugestiju našoj Skup- 
štini i Kraljevskoj vladi, da bi trebali da nastanu na 
lome da se stvori mogućnost da mi svi zajedno i по- 
slanici i senatori i Kraljevska vlada dođemo u jedan 
»društveni klub«, gde bi se kao prijatelji i    kolege 
svake nedelje po jedno veče sastajali ovako potpuno 
trezveni, kao trezvenjaci i vejreterijanci bez banketa 
da se izgovorimo i da iznesemo i ono što se ne može 
izneti u Skupštini, da se, kao što rekoh o svemu to- 
me  razgovaramo i lako   da pružimo mocućnosl za 
olakšanje položaja nišeira naroda i olakšamo u tome 
pravcu  rad savesnih ministara  i njihovih pomoćnika. 

Gospodo narodni poslanici, danas je nedelja, dan 
veselja, .ledna slovenska pesma kaže:  »Danes  je ne- 
delj;.' dan veselja, mladi smo, kai nam more kdo«. - 
Danas   je   nedelja  dan  GosDodnii.   i  nama je  svmia 
potrebno veselje i radost.   Veselje gospodo narodni 
poslanici očarava.    Ja znam kad dođem U moj siv/, 
irde   radnici zlo pate kao u Trbovlju i kad se samo 
malo nasmejem, onda počnu svi da se smeju. Danas 
ie   nedelja  i kako  mi  rešavanio  najteže pitanje,  po- 
trebno je da svima našim građanima i drugovima pru- 
žimo   veselic   i  povercnie  u   našu   državnu   vlast.   Ja 
kritikujem i napadam ministre, koji su skriveni mark- 
Kisti i na pola komunisti, koji rade na štetu naše zem- 
Ие   i našega naroda, koji su krivi da kod nas ne do- 
lazi do izmirenja. Onda sam ogorčen kao Mojsije sa 

Gore Sinaja kad je došao i razbio zlatno tele. A kada 
treba hvaliti, hvalim. Kritika treba da bude objektiv- 
no. Zato je potrebno da sva gospoda poslanici kažu 
svima i svakome u našemu narodu da će doći bolji 
vremena, da treba da ima poverenje u mudrost i ge- 
nijalnost našega Kralja, da treba da ima poverenje u 
našega Ministra finansija, ali on treba i nas iz opozi- 
cije da sluša i tla ne misli da je u svojoj politici, iako 
je potpuno stručnjak, sasvim nepogrešljiv. Ja sam 
gospodo iskren i zato bih imao nešto da kažem Ja 
sam govorio kod svih Ministarstava i svuda sam dr- 
žao svoju liniju. 

Tražimo vladu narodnoga sporazuma. Naš Niko- 
la Uzunović neka bude jugoslovenski Dumerg i neka 
za Uskrs dođe nova vlada u kojoj neće biti oni koji 
su naši neprijatelji. Naša narodna poslovica ka/e: 
»Bože me sačuvaj prijatelja a od neprijatelja ću se 
sam čuvati.« .la kao mladi poslanik, iznosim nešto, 
što je za vas interesantno: Ja sam čovek koji idem 
svuda, išao bi čak i u pakao da vidim šta rade tamo đa- 
voli i da se borim protiv njih. Desilo se da sam došao 
slučajno u Ljubljanu, baš za ono vreme kad se govo- 
rilo da se osniva nova vlada, to je bilo polovinom 
januara. Došao sam tada jednome prijatelju koji .if 
bio u jednom preduzeću, koje preduzećc pored Trep- 
će i BorskOg rudnika ima najveći kapital u našoj 
zemlji, to je T.P.D. Ovaj prijatelj pokazao mi je li- 
stu nove vlade na čelu sa g. dr. Stankovićem, Miiii- 
strom saobraćaja dr. Svetislavom Popovićem, Mini- 
strom prosvete dr. Kramerom, a za Ministra finansi- 
ja bilo je napisano dr. »Zuckermann«. Ja iznosim ovo 
da g. Ministar zna, ko je njegov prijatelj«. I zato 
treba i Kraljevska vlada da zna, ko je uz Kraljevsku 
vladu i «. Uzunovića, a oni koji ne valjaju da ih iz- 
baci napolje, pa makar to bili i članovi vladine veći- 
ne, pa makar to bio i sekretar nacionalne stranke. 

Diplomati su navikli lagati, a mi mladi ne laže- 
mo, zato treba da skrenemo pažnju g. Ministru fi- 
nansija koji energično suzbija korupciju u svome re- 
soru i progoni krijumčare, da kazni sve one činov- 
nike koji ne vrše savesno svoje dužnosti, i molim da 
postavi za starešine poreskih uprava samo juriste ili 
one koji su svršili trgovačku akademiju i da postavi 
za načelnike u svome Ministarstvu ne samo pravnike, 
već i one koji su svršili komercionalnu školu i da ia- 
kve šalje u preduzeća koja će revidirati rad i bilanse 
tih vehkih preduzeća. Kod nameštenja neka g. Mini- 
star finansija vodi računa, коца prima U namešlenje, 
da se ne bi desilo kao što se desilo, da je bio prim- 
ljen u Ministarstvo finansija čovek koji se kandido- 
vao na komunističkoj listi a to može da se utvrdi 
iz statistike godine 1920 za Ustavotvornu skupštinu. 
Onaj koji je bio jedanput kandidat komunističke 
sranke, koji je bio jedanput komunista ili marksista, 
ne može da 'bude načelnik u Ministarstvu finansija; 
ko je bio jedanput otrovan komunističkim idejamd 
nikada neće da ih napusti, i zato tražim da se vodi 
računa o tome. 

Treba ne samo da g. Ministar finansija radi sa- 
vesno, nego tako treba da rade i njegovi činovnici. 
Molio' bih osobito g. Ministra finansija da se jedan- 
put reši pitanje starih penzionera »Monopolskih u- 
prava« te da im se jedanput da toliko da mogu pri- 
stojno živeti u svojim starim godinama, 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Gospodine po- 
slanice, molim vas da završite svoj govor. 

Alojzij Pavlič: (nastavlja) Osobitu pažnju skre- 
ćem g. Ministru na pitanje državnih preduzeća i na 
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to da se jedanput donese nov zakon o državnom ra- 
čunovodsvu. Ja znam tačno ako bi svi činovnici sa- 
vesno vršili svoju dužnost po svima državnim predu- 
zećima, kad bi svi bili jaki karakteri, kad bi pazili 
svi da se uštedi gde se j;od može uštediti, onda bi ne- 
sumnjivo svaki dinar pet puta obrnuli. Ja mogu d;> 
kažem: Ja sam saobraćajac i moj otac bio je 
sDobraćajac, i znam kako se kod državnih želez- 
nica radi, kako se malo pazi na vagone te loko- 
motive, znam kako se mnogo rastura materijal i ka- 
ko niko ne vrši savesno svoju dužnost. Kad bi svaki 
činovnik u državnim preduzećima čuvao materijal te 
novac a i uradio sa svoje strane sve što do njega sto- 
ji da se otklon] nepravilan rad, ja Vas uveravam go- 
spodine Ministre da bi se dala uštediti čitava jedna 
milijarda. I ako hi vi gospodine Ministre, dozvolili, 
svakako s pristankom Kraljevske vlade da se ustano- 
ve novine »Mlada garda malog čoveka« koja bi imala 
zadatak da suzbija korupciju, da suzbija sve što je tru- 
lo u ovoj državi i što ne valja, pa da o tome izveš! a- 
va vlodu i oporezuje one, koji nisu oporezovani 'јп 
do bi dobili na godinu dana preko 2 milijarde dina- 
ra. Jednu od savesnog rada državnih činovnika a 
drugu milijardu od toga, što bi bili pravilno opore- 
zovani oni koji danas nisu oporezovani onoliko koli- 
ko to treba. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Gospodine po- 
slanice, ponOvo vas opominjem da završite svoj go- 
vor. 

Alojzij Pavlič (nastavlja): Hoću ovde da napo- 
menem da crkva, pa bila to pravoslavna ili katolička, 
treba da vaspitava naše pučanstvo da placa porez 
državi. To treba da rade i nastavnici, te da i kod nas 
kao i kod Engleza uvede »conscience топсу« (novac 
savesti), da svaki plati ono što je dužan platiti, pa 
makar na to i ne bio oporezovan. To treba da učini 
crkva, da vaspita narod u tome pravcu., to treba 
da učini naše sveštenstvo. Sva dobra dela i sv.a rdava 
dela dolaze od majke, a tako isto dolaze i od svešte- 
nika. Sveštenik je pozvan da vaspitava narod u lju- 
bavi prema državi i u ljubavi prema Kralju. Svešten- 
stvo je pozvano da uči narod u crkvi da trebfl da 
plaća porez a dužnost je Kraljevske vlade da podu- 
pire crkvu pa da se zajednički i složno radi. To sam 
imao da kažem, tako mi Bog pomogao i sreća ju- 
načka. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Reč ima narod- 
ni poslanik g. dr. Dragan Kraljević. 

Dr. Dragan Kraljević: Gospodo, ja ću da nasta- 
vim sa Engleskom tamo, gde je g, Pavlič prestao. 
Još pre 50 godina izmišljene su u Engleskoj makaze 
kojima je narod strigao ovce da ne bi trpele kad im 
se skida vuna. A kod nas se još i danas striže vuna, 
a ne vodi se računa dali ovca što trpi. Pošto je poli- 
tika jedna umetnost, jedna ars — a pogotovu Mini- 
starstvo finansija je jedna velika umetnost — ja 
/nam da je g. Ministru finansija vrlo teško da ove 
vođine bude i Ministar finansija i Ministar budžet.!. 
Zapravo, u velikim državama to su dva resora. Mini- 
starstvo finansija ima da se brine da nade pokriće, a 
Ministar budžeta da nade načina i što lakši raspore! 
svih državnih potreba koje se od njega traže. Uosta- 
lom, izgleda da se i kod nas pojavljuje potreba da 
se Ministarstvo finansija rastavi na Ministarstvo bu- 
džeta i na Ministarstvo finansija kao takvo. 

Reč finansije dolazi od saksonske reči fine, Što 
znači davanje. Interesantna je stvar gospodine Mini- 
stre da se više ne pita telefonski i pismeno, koliko je 

poreze ubrano,  nego koliko ima ovršnih troškova  i 
na račun toga se putuje. Ja držim, gospodo, da bi 
trebalo da se snize ti ovršni troškovi pa bi ta gospo- 
da moglo putovati sa polovinom sume. Ja se slažem 
sa ,t,r. Pavlicem da se na taj način ne treba da ubira 
porez.  Gospodo,  ako se dogodi  takav slučaj  da  se 
čoveku dolazi  po  tri - četiri  puta  i  da mu se  svaki 
put zaračunavaju   ovršni troškovi, onda   je   naravno 
što on izbegava i ono što bi trebao platiti. Događalo 
se i to da je seljak imao pšenicu pa je nudi, ali oni 
ne uzimaju pšenicu već devojačko ruho. Ja neću   la 
kažem da je to krivnja £. Ministra finansija, ali or- 
gani bi se morali uputiti da ne postupaju sa narodom 
grubo. Kad je Tardije došao za Ministra finansija, za 
njega se govorilo: II n'a pas Гате dur, nema ^rubu 
dušu, jer je on rekao: ja bih hteo da se sa narodom 
postupa blago.  Naš narod je ponosan kad može rta 
plati porez, jer je naš nairod pošten i čestit. Kao što 
je nekada bilo u I-rancuskoj i kao što i sada piše na 
ovdašnjem poslanstvu: E^alite,    Fraternite,    Liberle, 
držim da i na našem Ministarstvu finansija treba da 
piše: poštenje istina i pravda. Ako se budemo ta tri 
principa držali i svake godine budemo imali na umu, 
g. Ministar finasija lakše će doći do pokrića rashoda 
i na drugi način. 

Ima još stvari o kojima .<;. Ministar finansija ne 
može da vodi evidenciju. Narodu se daju bonovi n;> 
posle tri četiri meseca dolazi urgencija, zašto se ti 
bonovi ne plaćaju. Ja mislim da јх. Ministar trebil da 
ima tu stvar na umu, da ima tačnu evidenciju i da 
se bez njegovog*znanja ne izdaju. Dogadai se da se- 
ljak dobije bon, dolazi poreznik i uzima za naplaru 
poreze. Seljak se češe, nije mu pravo, ali kaže: hvala 
Bosu platio sam porez. A kad dođe do isplate onda 
se seljaku zaračunava kamata od dana kada se bcti 
isplaćuje a ne kad je uzet. Ja mislim, gospodo, da 
to nije po zakonu. Dotrada se da pojedini bonovi udu 
U kasu pa viši činovnik kaže nižem činovniku, žara. 
čunajte mu kamate. Ja mislim da tako ne ide <],, 
viši činovnik upućuje nižega da čini zloupotrebe ?; 
obzirom na kratkoću vremena koja je data u pretresu 
specijalne budžetske debate ograničujem se samo na 
ove sledeče predloge: 

1 — Predlažem da Ministarstvo finansija po- 
deli u dva resora i to resor finansije i resor budžeta. 

2 — Da se bezuvjetno naša administracija ujedno- 
stavi ili uprosti, obzirom na današnju tešku situacija 
i križu. 

3 — Па se Zakon o državnom računovodstvu iz- 
meni kako ne bi baš po tome zakonu izbijale razne 
zloupotrebe. 

4 — Da se specijalno dozvoli opštinama kaio ta 
kovini da moffu protivno zakonu ili izuzetno po za- 
konu o državnom računovodstvu pristupati na licita- 
cije koje se tiču nabavljanja kamena za ceste i puteve 
te da u tome opštine imadu prvenstvo. 

5 — Da se bonovi izdati po drugim ministarstvi- 
nm kojima se bonovima kupuje hrana za erar, registru- 
iu kod Ministra finansija, tako da isti imade tačnu evi- 
denciju, u kojoj visini su bonovi izdati da tako može 
odgovoriti angažmanima drugih resora. 

Sa obzirom na kratkoću vremena izjavljujem с1л 
ću sdasati za ova i budžet jer je budžet potreban na- 
šoj državno! administraciii (Odobravanje i pljeskaniel. 

Pretsednik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. Ignjat 
Tolić. CNiie onsutanV Ima reč g. Đuro Marjan (Ni> 
prisutan). Pošto g. Dnro Marjan nije prisutan, ima reč 
g, Anton Cerer. 
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Anton Cerer: Gospodje luirodni poslanci, ni za- 
vidanja vreden položaj našega   gospoda finančnega 
Ministra, ki bije že skoro pet mesecev težak boj za 
principe uravnovešeni;-' državnega budžeta za 1934/35. 
Z  izredno žilavostjo pa tudi z veliko spretnostjo je 
vkljub vsemu odporu finančnega odbora proti dono- 
šenju zakona o neposrednih davkih, taksah in troša- 
rinah branil svoje stališče in posrečilo se mu je pre- 
pričati člane finančnega odbora, da narod mora do- 
prinesli žrtve da uravnovesimo preračun in tako po- 
stavimo čvrste temelje državnemu gospodarstvu. Imel 
sem    priliko   opazovati   veliko   finančno   strokovno 
zmožnost gospoda finančnega ministra, njegovo pošt« - 
nost  in doslednost  in nezlomljivo    voljo in energijo 
v slnži'i državnih interesov. Narodna skupština pa je 
tudi imela dovelj razumevanja, da je dala vse kar se 
je od nje zahtevalo, da se uredijo   državne finance. 
Težk" bremena so naložena narodu in bojim se, da iih 
hode le težko zmogel. Zato bode dolžnost gospoda fi- 
nančnega ministra kakor celokupne Kraljevske vlado, 
da narodni    privredi treba pomagati,   da Je davko- 
plačevalca treba vposliti, da bode zamogel težka bre- 
mena. Ne spuščam se v specijalne in konkretne pred- 
loge in sugestije, saj teh je podanih že itak preveč, 
poVdarjam pa, "da bi bila največja pogreška, ako bi 
se gospod finančni minister vsedel sedaj na lavorike 
svoje pobede,   ter z vso rigoroznostjo in vso brezob- 
zirnostjo iztirjaval davke. To bi bila le »Pirova zma- 
ga«, ki se bode pod težo razmer sama spremenila v 
katastrofalen  poraz  in gospodarsko propast   naroda. 
Že pri izlerjavanju davkov bode potrebno polno uvi- 
devnosti in razumevanja ter upoštevanja težkih prilik 
v katerih se narod, ki bode plačeval, nahaja. 

Upoštevati   bode   treba   kedaj   davkoplačevalec 
lažje plača, in ne izvajati z vso trdoto zakonske pred- 
pise. Od elastične uvidevnosti davčnih uradnikov bede 
v  veliki  meri    odvisen    efekt plačila  davkov  in pa 
gospodarski razvoj naroda Zato se mora izvajati proti 
Vsem jednako,    dvigniti še mora davčna morala,    da 
zakon ne velja samo za finančno šibke, temveč d;> se 
izvaja tudi napram tistim ki so bili dosedaj favorizirani 
In  |)ardonirani. V današnjih  kritičnih   časih se mnosjo 
razpravlja   > tem, kako postajajo proračuni nereelni 
vsled tega, ker-so dohodki po tem navadno nižji, kot 
iih   predvidevajo  proračuni.  Vsako  podjetje  in  tudi 
država se  trudijo, da dobijo za kritje primankliaja v 
dohodkih nove vire in jih skušajo dobiti povsod tam, 
kjer je še kaj vzeti. Pri nas se je v tem  pogledu  mnogo 
gnešik) radi tega ker se jeliskalo  nove vire tam, kjer so 
vrelci takorekoč že vsahnili, dočim se je kapitalistične 
družbe zaščitilo na vse mogoče načine, kakor n. pr. 
s posebnimi členi finančneira zakona, kateri so maksi- 
mirali doklade autonomnih korporacij v korist veli- 
kim podjetjem, kapitalistom, dočim je naš mali obrt- 
nik, trgovec, kmet in delavec moral nositi vso višino 
avtonomnih dajatev. Taki členi v finančnem zako;,u 
so se med ljudstvom smatrali vedno kot velika kri- 
vica in so vstvarjali stalno domnevo, da je igral pri 
celi stvari veliko'vlos'o denar v obliki podkupovanja. 
Bo mojem mnenju bi bilo nuino potrebno, da se s 10 
prakso enkrat za vselej konča, in da se davke pred- 
pisuje pravično v istem razmeriu za vse sloje. 

Dolžnost mi je opozoriti finančnesra ministra na 
vire. kateri še niso vsahnili in kateri bi pravično jb- 
davčitev v istem premoženjskem razmerju kakor osi :4 
sloii lahko brez škode za oodjetie prenašMi. nosobno 
ko ie znano, da so ta podietja snižev.-.la mezde delav- 
stvu ter na ta način ustvarjala še večjo socijalno bedo. 

dočim so se cene produktom   njihovih   podjetij   na 
umeten način   zviševale.    Jasno je, da so take brez- 
vestne kapitalistične družbe na ta način dosegle dvo- 
jen dobiček, enega z višanjem cen, drugega pa z zni- 
/.ivanjem delavskih mezd. Znano je nadalje, da se pri 
takih   podjetjih   nastavlja  juriste,    ki   nimajo   druge 
dolžnosti kot to, da vodijo dvojno knjigovodstvo, eno 
za družbo, drugo pa za davčno upravo ter tako z iska- 
zovanjem   lažnih  bilanc   oškodujejo   državo,   kakor 
tudi autonomne korporacije za ogromne milijonske 
svote, katere gredo po tem v žepe posameznih kapi- 
talistov, dočim državi ta denar za kritje izdatkov za 
izboljšanje socijalnih  razmer težko  primanjkuje. Pri 
vsem tem pa je treba upoštevati še dejstvo, da so te 
družbe  večinoma  podjetja z  inozemskim  kapitalom, 
ter gredo dobički izven naše države in dvigajo blago- 
stanje tujih državljanov.    V vsaki državi bi se taki 
podjetja  podržavila  ter bi ostal  čisti  dobičak  noto- 
rično visoko rentabilnih podjetij državi, ter bi imela 
država iz tega kolosalne vire za svoje dohotke. Če 'M 
že vsled ozirov  na inozemstvo, podržavljenje,  takih 
podjetij ni mogoče, je pa naša dolžnost, da zahtevamo 
za taka inozemska velepodjetja iste dolžnosti v po- 
gledu   davkoplačevanja,   kakor jih mora   nositi   naš 
obrtnik, trgovec, delavec in kmet, ki  od svojih do- 
hodkov ne more ničesar prikriti in je tudi najsolid- 
nejši   davkoplačevalec.   Znan je primer   družbe The 
Central  European  Mineš, Limited —  Mežica, kateri 
družba je  prevzela  mežiške  rudnike  ob  času  znane 
nacionalizacije podjetij v Sloveniji. Ta rudnik  ie 1 il 
za časa Avstrije v rokah tako zvane Blaibenrer Perg- 
\verks Union, ki je plačevala od istega rudnika leta 
1917, ko se še davčna podloga v Avstriji ni bogve kaj 
ispremenila   napram   predvojnih   obdavčitvi   153.4B2 
kron davkov. Leta 1918 pa 230.000 kron davkov, do- 
čim je znašala obdavčitev leta  1926 267.677 dinarjev 
pri produkciji 96.000 krintalov svinca. Če bi se torej 
davki predpisavali v pravičnem sorazmerju z obdav- 
čitvi io v bivši Avstriji, potem bi morala znašati ob- 
davčitev tetra podjetja po kurzu dinarja povprečno 4 
mili iona   dinarjev   (pridobnine).   Že  leta   1925 se   ie 
vrednost  produkcije  po strokovnjaku  ocenila  п;> 90 
do  100 milijonov dinarjev, danes pa obratuje ta rud- 
nik v takem obsegu, kakor še nikoli, tako da se mora 
rudo izvažati v inozemske topilnice, ker mežiške- to- 
pilnice nimajo tako velike kapacitete da bi pretopile 
vso izkopano rudo. Splošno ie znano, da se bavi goraj 
imenovana  družba  v  mežiški  dolini  s  tako  zvanim 
»Rfvubbau« ter mora imeti danes produkcija najmanj 
vrednost  do 150 milijonov dinariev. Če se od vseea 
tetra.  odbije  vse  delavske,  uradniški-   plače,  uporaba 
materiiala.  naravne stroške,  ki  bodo  danes  znašali 
približno 60 do 70 miliionov dinarjev, ostane dobiček 
približno 80 mil. dinariev, kateri znesek bi prišel pri 
odločitvi    te!ra    podietja   danes   faktično  v unoštev. 
Znano  je tudi. da  ie podietie že leta  1925 ali   1926 
nrikrilo približno 30 miliionov dinariev čistega do- 
bička, ter se  ie izvršila na nndlafi tozadevne ovadbe 
reviziia   00   finančnem   strol.-ovniakn.   ki   i.-   ugotovil 
resničnost   dejstev ovadli:-.  Človek  bi  mislil,  da  se  ie 
proti temu podietiu. ki   ie državo mi  infamftn  način 
oškodovalo, kazenskio postopalo   sni   ie vendar nrei- 
skavfl točno dognala prevaro, žalibog javnost o i/i In 
in o končnem efektu orftiskpve ni ničesar izvedel 1. Za- 
radi te"-;" hi bilo notrehno. da nam naš finančni mini- 
'■tfM- o i/iiln ti- nrei'-'k-^'e. ki se ie vršila za časa financ- 
nefn  d'rektoria   dr   krvnika     noroča,   ter  tudi   novv. 
kakšna kazen je doletela omenjeno družbo, če je i~> 
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inozemsko podjetje, mislim da mora v najmanjem 
roku imeti iste dolžnosti in iste pravice napram državi 
kakor tuzemska podjetja. 

Gospoda finančnega ministra naprošam, da se 
za to zadevo pobriga, ter najde pri tem podjetju pra- 
vilno in pravično odmerjene davčne dohodke, saj ve- 
mo da je tudi on v velikih skrbeli, odkod hi dobil de - 
nar za kritje sedanjega proračuna in da obenem po- 
roča o preiskavi ki se je vršila v znani defraud sciji 
pri Tiie Central European Mineš, Limited, Mežica. 

Ko že govorim o takem inozemskem podjeiju, mi 
je dolžnost opozorili še na to, tla, vzbuja mnogo ne- 
volje in če več upravičene kritike angleško podjetje 
Borski rudnik, (ali Trepče) .o katerem vlada splošno 
mnenje, da ta rudnik ne plača nobenih davkov da ima 
celo brezplačen prevoz svojih produktov do državne 
granice, ter da se gerira kol nekaka država v državi. 
Ce je na tem mnenju, katero splošno med našim na- 
rodom vlada, kaj je resnice, je treba napraviti v te n 
pogledu nujno remeduro. 

7л svoječasno je bilo finančnemu ministrstvu 
glede Možiškega rudnika poslano od finančne direk- 
cije v Ljubljani netočno poročilo in predlog, venci ir 
finančni minister ni ničesar proti tej kapitalistički 
družbi ukrenil. Na mesto, da bi se izvršila ogromnemu 
čistemu dobičku primerna davčna osnova, je ministr- 
stvo financ lanjsko leto izdalo rešenjc, da se ta dinž- 
b:v radi dokazone pasivne bilanci' onrošča kar za tri 
leta vseli avtonomnili doklad. Dovoljujem si vprašati 
trospoda finančnega ministra, oko kaj razmišlja o tem, 
kakšne občutke mora imeti reven obrtnik in kmet, 
kateremu se za državne potrebe prodaja zadnja kra- 
va iz hleva, nroli kateremu se vodi najstrožja in n j- 
hrezohzirnejša ekseknciia, ko vidi, dd«e kapitalistične 
družbe, ki ropajo bogastvo naše jugbslovenske T.'nlie 
in iskoriščajo že skoro iznemogle žUljave roke riašcsra 
delavca, ter pošiljiio težke milijone čistega dohvka 
preko naše Lrn>iice, medtem ko naše gosipodafst"o 
propada. V tem slučain ne drži Izerovor na »višje OJ- 
žavue interese«, vsled katerih da moramo imeli "har 
do tujega kapitala. V oni državi, kjer je doma ta ka- 
pital, je davčna mor;>Ia tako na višini,'da le s posme- 
hom gledajo na našo davčno administracijo. Za og- 
romne milijone je bila oškodovana naša država pri 
tej davčni defraudaciji v 15 letih in smelo trdim, da 
je tO nečuvena afera, mimo katere ne moremo in ne 
smemo iti. Zato vsa jimoslovensk;. javnost upravičeno 
zahteva, da s/ospod finančni minister nujno odredi 
posebno komisijo, ki uaj to afero preišče'. Podobnih 
defraudacij je še mnogo in tjospod minister financ ima 
dovelj zakonite možnosti da prisili te družbe, da pla- 
čajo državi zakonite davščine, kakor jih morajo pla- 
čevali vsi državljani. Gospod finančni minister, ril 
velja latinski izrek: »I lic Rhodus hic salta .. 

Te besede naslavljam na gospoda finančnega mi- 
nistra v najboljši nameri, da ga tia ta iznesena dejstva 
opozorim, ker narod bode rad nosil bremena, ko hod" 
videl, da zakon velja za vse jedm>ko. Gospod finančni 
minister je mnogokrat povdarjal v finančnem odbo- 
ru, da je potrebno uvesti davčno moralo. Vendar im- 
rod zahteva, da morala ne sme biti specijaliteta za re- 
veže, temveč tudi za milijonarje. Ako bode gospod 
minister financ v tem praven brezobzirno izvajal za- 
kon, mu bode narod hvaležan, in lahko mi bo zago- 
varjati se pred njim, ako bom glasoval za proračun 
ministarstva,  financ.  (Ploskanje). 

Ptefsednik dr. Kosta Kumainudi: Reč ima narodni 
poslanik g. Dragutin Perko. 

Dragutin Perko: Gospodo narodni poslanici, po. 
unjeni svoj govor si onim bolnim pojavama kod ute- 
rivanja poreza u našoj zemlji, o kojima su pale več 
tolike reči. Gospodo, evo vam ovde obavjest Poreske 
uprave u Varaždinu koji glasi; 

P 
PORESKA UPRAVA VARAŽDIN 

Broj: 28.326/1933 

e p i s. 

OBAVIJEST 
Gospodin Kierišić Nikola, Mlićka ulica 30 — Va- 

raždin. 
Ovime se obavještavate, da su dne 7 XI izloženi 

prvoj, a dne 9 XI drugoj dražbi, te prodani slije- 
deči predmeti: dva bicikla, koju su popisani kod vas 
dne 28 VII. 

Ukupno polučena kupovina za sve gore navede- 
ne predmete iznosi dinara 85.— slovima osamdeset 
i pet  dinara. 

Isti iznos zaračunat je u vašu korist na ime ot- 
plate dužnog poreza i to: u ime neposrednog poreza 

dinara, u ime banskog prireza — dinara, u  irhe 
dinara u ime ovršnog troška kamata  prirez,' 

dinara 40. 
0 čemu se znanja radi obavješćujete. 
U Varaždinu, dne  11  novembra  1933 godine. 

Šef uprave, 
Stošić, v. r." 

(M.  P.) 

Gospodo moja, ova dva bicikla su prodali i to 
jedan koji nije njegov, jer pošto je šloser dobio je 
bicikl na popravku. To je sistem koji je strašan. G. 
Ministar bi imao malo dobro da razmisli da li je 
ovim puteni dobio i jedan dinar. Da li je poreskj 
obveznik odužen? Nije ni jednom parom. Je li pore- 
ski obaveznik ošečen? Jeste i to smrtno jer su тц 
dva bicikli, od kojih jedan nije njegov već je tuđ, 
i za naknadu bicikla biče tužen i da li če to modi 
platiti kad nije bio u stanju da plati porez 85 dinara. 
Nije to krivica ir. Stošića, koji je upravnik poreske 
uprave, niti je kriv egzekutor, nego je to sistem koji 
je uveden kod nas, ali taj sistem ne valja ni za pore- 
zdvhike ni za državu, nego je jedino dobar za one 
Činovničiće koji ga moraju provoditi i sebi zaračuna- 
vaju ovršue troškove. Ja bih molio da se potom pi- 
tanju zainteresuje malo više g. Ministar finansija i 
da ukine ovakav način koji očevidno ne dovodi do 
koristi, nego samo do štete. Ja sam. gospodo, jed- 
nom prilikom napomenuo V€Ć sa ovoga mesta da je 
jedan stari šnajder kažnjen sa godinu dana zatvora, 
jer je neke stare gaiće pokušao da proŠverciije i g; 
Ministar finansija mora da plati za njega i za nje- 
govo izdržavanje 10 do 12 hiljada dinara što leži 
u zatvoru. Neka se da amnestija za ovakve sitne kri- 
vice, pa će se prištedeti novac. 

Gospodo, mi imamo u Varaždinu i široj okolici 
još jednu drugu nezgodnu stvar. Naši seljaci oko 
Drave u stalnoj su pogibiji; jer je tamo takva voda, 
da dobiju gušu na vratu i zato se tamo uvela tako- 
zvana jodizirana so. Ovi su ljudi toliko .siiroinašni 
su ranije uzimali so od stoke i tu su so sada ukinuli 
i pošto je određeno od Zdravsteno^ doma, sada do- 
bi jaju jodiziranu so, koju plaćaju po 4 dinara od 
kilograma. 

Gospodo moja, ako je to potrebno sa gledišta 
narodnog zdravlja kao što i jeste, onda neka se od 
strane države nade puta i načina da se ta jodizirana 
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SO daje narodu badava, a ne da se plaća po 4 dinara, 
gto narod u stvari ne može da plati. 

Gospodo, još jedim bolna stvar u našim prede- 
lima, to sn dvovlasnici, najveći patnici ove zemlje. 
Naš čovek, recimo, ima ovde svoju kuću, ovde je Mu- 
ra, a na drugoj strani je njegova šuma, njegovo po- 
lje i njegov vinograd. Ovi sn ljudi izloženi takvim 
Šikanama da se to ne da opisati. Ako li ljudi hoće 
da idn na svoje polje ili u svoju šumu, onda moraju 
prvo da idu opštlnskom beležniku, odatle opštinskom 
načelniku  da  dobiju  pismenu  dozvolu,  pa  zatim   П- 
nansijskim vlastima, zatim komesaru na 34 kolime- 
da daljine, i kad sve to svrši, mora da ide sreskom 
poglavarstvu, pa onda stražaru i kad je sve gotovo o- 
vaj ga stražar zaustavlja i im/.i mu veterinarske pa o 
i uverenja da li mu je stoka zdrava ili ne, i ako toga 
nema  on ga  maršira  natrag odakle  je došao. Kao 
što vidite, ti ljudi moraju da produ kroz sedam raz- 
nib instancija, pa da ipak do svoga polja i svoje šu- 
mo ne dođu. Ti ljudi su  mučenici  i patnici. Ako su 
na svojoj njivi nešto i dobili, oni to ne mogu svojim 
kućama voziti i prenositi. Kad naš čovek vozi vino 
svojoj kući, naplaćuje mu se uvozna carina od 5—7 
dinara  po  jednom  litru.  Ja  sam  vam  poslednji  put 
pričao  kaki)  su  dva  vojnika   pobegla  preko  u  Ma- 
đarsku i kako su im se smejali. I kad izračunate П- 
nansijski efekal od ovoga, onda izlazi da cela ova 
procedura mnogo više košta, nego što se može da 
dobije i naplati od nekolicine ljudi koji idu preko na 
svoja polja. Ja s toga molim gospodina Ministra da 
ovim ljudima stvori olakšice i da naredi da im se U 
tome pogledu ide na ruku. 

Gospodo moja, prekjuče sam čitao da je ovde 
primljen  u  Finansijskom  odboru  jedan amandman, 
po kome se povećavaju penzije onim oficirima, koji 
su   penzionisani   godine   1923.  Dobro,   nemam   ništa 
protiv toga, jer ti ljudi teško žive, pa neka im se 
penzija i poveća. Ali kako žive oni koji su penzioni- 
sani godine 1921? Hto, ja već sada imam za 800 di- 
nara manju penziju, nego onaj koji je penzionisan 
lf)23 godine. Pa ksdn se njima povisuie penzija,  ;n- 
što ne nama penzionerima iz godine 1021 i zašto mo- 
ram baš ja da trpim. Ako je to pravda, \a  je onda 
ne razumem. Ta pravda liči na onu priču iz Crne Go- 
re:  Kome je Bog dao. da  mu  i ja dam,  a kome je 
Bog oduzeo, da mu i ja uzmem. Tako je i kod ovo- 
ga slučaja sa  amandmanima    za povećanje    penzija 
oficirskih.    Ima gospodo, takvih penzionera, koji su 
najviše doprineli početkom stvaranja ove države, a 
ima i taj slučaj da jedan moj narednik, nejd Gapar, 
koji mi je držao moje konje i uvek bio pijan, sada 
ima   10 dinara  veću  penziju   neco  ja,  koji  sam  bio 
komandant celoga Medumurja. Čitao sam sada u no- 
vinama  jednu  stvar  što  se  tiče  zbliženja  Italije  sa 
Mađarskom  i  Austrijom i ova će se stvar u najsko- 
rijem vremenu u velikoj meli odraziti baš na našem 
ekonomskom  polju. 

Gospodo moja, ja mislim da radi toga mi idemo 
u susret još crnjim danima u pogledu našeg izvoza 
u Italiju koji je naš potrošač, pa će se odraziti to u 
našem' narodu, kad italijanski trgovci neće više da 
dolaze na naše sajmove da kupuju rogatu stoku, da 
kupnju konje i svinje, jer kad se pojave Italijani, 
odmah cena skoči. Drugo je što se neće više pojoviti 
Italija kao kupac naše pšenice i kukuruza, jer što 
sam naglasio dostatno našeg izvoza ide u Italiju. A 
sada će Italija, kao što sam čuo, skloniti ugovor sa 
Mađarskom 'radi liferovanja drva, i tako će kod nas 

ceu;1, drvetu još više pasti. Ja ne znam, gospodo, 
kako ćemo ubirati pore/, kod nas, kad nam italijan- 
ska pijaca skrene ili se potpuno oduzme. To je tako 
važno i želim da gospodin Ministar fiansija sa g. Mi- 
nistrom inostranih poslova sve poduzme i trgovač- 
kim i diplomatskim putem, da nam se ne desi opa- 
snost da se ugušimo u svojoj vlastitoj robi. Gospodo 
moja, g. dr. Milan MetikoŠ rekao nam je kako su 
stranci našli našu zemlju za objekat i bogaćenje, ja 
nemam ništo drugo da kažem, do tla je to istina. Mi 
smo Robinzonovo ostrvo za sve svetske brodolomni- 
ke već 15 godina i što dulje traje to više dolaze. Ja 
mislim da mi treba da zatvorimo vrata, kod nas, jer 
ćemo mi time teže da živimo i dižemo. 

Još jednu stvar da kažem, ja sam se osobito in- 
teresirao za one željezničke ugovore, koji su bili 
predmet rasprave u ovom našem Domu. Glede gaz- 
dinstva u Ministarstvu saobraćaja u vezi sa Mini- 
starstvom Finansija, a po predmetu isplaćivanja milion- 
skili računa, još prije nego što je ugovor po zako- 
nu stupio na snagu ja ću pokupiti podatke i izneti 
pred Narodu skupštinu. Osim toga g. Ministar sa- 
obraćaja je za 25 miliona dinara sagradio željeznič- 
ku slanicu u Požarevcu, a željeznička pruga Varaž- 
din Koprivnica već 30 godina čeka na izgradnju. 
Zatim je g. Ministar saobraćaja za 18 miliona dinara 
kupio Bristol. Ja ću saznati sve po toj stvari i izneti 
pred ovaj Dom. Onda će se videti, u kakvom odnosu 
stoji Ministar finansija sa Ministrom saobraća i da 
se ova stvar raščisti. Jer se konstatiralo da je g. 
Ministar finansija prehiekaho postupio u pogledu 
isplaćivanja, prema g. Lazi Radivojeviću. 

Ja, gospodo, tako dugo dok se ova stvar ne 
proveri i dok se ovaj način sistema uterivanja po- 
reza ne popravi, za ovaj budžet ne mogu glasati. 
(Odobravanje i pljćskanje na levici). 

Потирстссдиик др. Авдо Хасаноеговић: Има 
реч г. Mu mnoie IDakomili. 

Миливоје McaKOBiili: Прред спе сиоје готовости 
да равумем разлоге иптпх државних imrepeca, каои 
да разумем потрвбу да се овима морају жртвовати 

BI сни интересМ иање вредност^, ne могу да схва- 
гим \;. n к ст, KOJOM се брани лаиатч.а nncnna зем- 
љарине, јер, no мом скромном мтпл.ењу, ;iaiiaiinba 
висина земљорине далеко, много лалеко, премаша 
моћ плаћања земљорадаима, пошто су данашње 
цене п.егоних производа пеколпко пута ппже, пеш 
mro су ('n.ie оада, када je ова вжзша земљарине 
озакоњена. (И vo\ a доба цене землуОрадкичких про- 
извода су 4 и ипте пута ниже u нема тога земљорад- 
КИКЗ, КОЈИ, према oBUM цепама, може да издржи ова- 
кву землуа^ину. Најбољи локач за ono видимо баш 
у гоме, што земљорадник ппкала тежс није плаћао 
порезу nero данас, не зато, што пеће, јер je nam 
земљор.адник најсрећнији, кал свакоме може да ла 
оно mro м\- припада, a пшјсј држави, коју on во- 
,.,,, mmh. .luaa, понајпре, и у првом реду, већ због 

i .га, "мо у a.-mmi иема, n mro .чалужеп.а пореска 
i i M leko ц ла icKo премашају M(di плаћаља, 

ко\у O'H мож? да поднесе и да издржи; Узалуд су 
епа',:ал\->ке11.а, узалуд су сие цифре, узалуд све ег.че- 
кх-гитге мере n сиа драстичносг егзекутора n егзе- 
кутивних папгата, кал он због ;i;:nanin.Hx ниасих 
neiia својих рроизвода i nnpiro mije у сташу да пла- 
•m онолико Kt! iiiKo je задужен. Све one мере no ко- 
јима се xoiie наплата ла изврши лају супротан ре- 
зуЛтат ouoMc mio се очекује; Стварају равнодуш- 
ност код земл>орал1111ка, пореског обвезшика, a за- 
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тим гун1)ање и револт, који иикако не иду у прнлог 
сширању наших прилика;консолидација тако нуж- 
на и тако потребна, све je даље, a то доноси суву 
штету, која баш директно погађа те вите лржаиие 
интересе, који нам Mopajv бити најпречи; Meiic на- 
рочито жзтост фактда би ми, земљораднички кра- 
јвви. пре нгего друпи требало ла будемо прашкшо 
схваћени, јер je данашњц г. Мнпистар финансија 
из нашег земљорадиичког краја, и песумњиво, да су 
MV no^irme тешке прилике, у којима се лпиас зем- 

радни« налази. Теши ме изјава, да he се земља- 
рина смаљити, л^1 je њена данашња висиша привре- 
Mt'im. na MoniM да се ово ooeli'ii.e ис заборави, н да 
се смањоњс пзврти пгго пре. 

Извртспа  класификација  земљишта  v  моме 
Kpajv, v моме срезу, поестваља ремек дело од не- 
правичности. Ово 11ајбол)е потврђује факат, да je 
v моме срезу 14.000 хсктапа v првом и другом ре- 
ду. Taj факат сваког доброг познаваоца прилика 
мога краја, запрепашћује. a мо!е 1адне сељаке 
зсмл.лрадтисс — упропашћује. Безброј je примера. 
да je JbHBa ло ii>iiBe. опсолуто јелнога квалитета, 
једна v приој ii.in другој класи, a друга до и>е у че- 
твртој, петој или шестој класи. У спаком селу мо- 
га среза има безбоој оваквих драстичних примера, 
који п запрепашћују и упоопашћују. Запрчети, a 
ис довптенн радови иа обезбеђењу од поплава v 
моме срезу, од извесинх    села лотле    напредних, 
направили су у материјалном погледу ппаве бес- 
клћпнке. Штитар. Белотић, Слепчевић, Севарице, 
Узвеће, Глутци.  Табановић. Причиновић. Дрепо- 
вац, Липолист, Дуваниште, Прњавдр, Рибари, по- 
стали су левкови v које се сручује сва вода, a која 
одатле никуда лал.с ne може. Некада плодне њиве 
n градине v овим местима,   данас cv баруштине, 
мочвари, језера, ол којих нико никакве acne кема. 
MeljVTiiM, њиве n градине ових места класибици- 
liane cv у највише класе, и ако тамас ие дају ни 
најмањи приход. To cv села. која cv некада хра- 
нила друге, a дапас то cv ccia, v којмма полпвшп 
сељака нема хлеба. Па кад je тако, oma je, тако- 
pehu очигледно потрсГшо, кад im сс на други па- 
чип не мг»1<е да помогне, поаво je, правично je и 
поштспо je, да се што пре изврши поновна класи- 
фикацкја, како би ова звмллшта била бар ослобо- 
IjCiia терета, којима су неправично оптерећени и 
задужени. 

.laciiii законски прописи налажу, да се земл.и- 
шта, Koja cv под ударом горњег допоиноса, мора- 
ју ослободити пореза на земљиште. Ово jom inije 
учињено. Због овога топе толике хиљаде. и сва- 
кодневно догађају се немиле сцене измеНу поре- 
ских oprana и пореских обвезника. Ja категорички 
тражим, да се овај посао једном изврши, да се 
закон поштује. 

Поступак око ослобоћења због елементарних 
пепогода. тако je комплнконап. да \- моме срезу 
ona ослобођеља imcv з'авошена mi да штете из 
1930 године. Ono заиста претставља једну срамо- 
ту катастарско^пореске администрације. Захтевам 
да се сви овн послови што пре oKomiajv и да се 
у б\'д\'1'1е поступак око opora упрости! Данашњи 
поступак сувише je компликован и неприступачан 
нашем, у том могледу, недовољно обавештеном сс- 
љаку, иарочпто обзиром na индолентност адми- 
нистративних oprana, na обзиоом, да због овога 
највише трпи наш сељак, који je пајмап.е крив, 
тражим да сс понова узму у решавање n они слу- 

чајеви елементарних штета, који cv због незнања 
nponnca o роковима, изгубили право na ослобо- 
l)eii.e. 

Ћудл.ива Дрипа свакодневпо носп ihiiiie од no 
неколико хектара и од живих људа за дан или за 
ноћ направи праве сиромашке. Што je најгоре, 
пико се ne ceha да сопствепикс овога одпетога 
земл;П111та ослободн терета. Ja тардим Да v ката- 
старским кппгама постојс нлше којих пигде пема. 
Ha ове грешни сопственци плаћају и подносе enc 
тсрете. Овакних c.ivnaicn:: пуно je v oiniiTiiiin Ба- 
довиначкој, Салашкој, Прњаворској, Црнобар- 
ској, Глоговачкој и другима. Тражим да се ово 
пајхитпије кспита, да се најхитније пзврше ис- 
правке и прел.-а резултату што хптпије изврши 
ослобоНење терета и намета. 

Катастарско-поЈкч-ка администрација v моме 
крају je испод сваке критнке. Кад сс и ра(5ошима 
радило, било je тачније, брже n бол.е. Хиљаде 
жалбп, молби, олјава1, чека на решење, али овога иц 
од куд mi од корова. Због овога пастао je прави 
хао: у односима између прпватиих и властп. To со 
лал^е im no коју цсну не сме толерирати n uopa со 
IIITO пре лећи na nocao n сне ово довести у ред, 
јер hc. ако се ово n овако дал.е продужи, довести 
до врло пемилих последица. 

Мепојмл.иво je ово што се свакодневно дога- 
ђа у момс крају a na име: Полпцпјско-петерпиар. 
ске власти v случајевима сточпе заразе забрањују 
издавап>с сточпих nacoma, a порески opranu ту 
нсту CTOKv у то псто време, проДају екзекутивним 
путем за порезу. Илп иетто слпчпо: Забрањују сс 
издавања пропратница за дрва из сопствспе nu-. 
ме, ако пије плаћена пооеза и ко без пропратнице 
отера кола дрва. ла пабавп новац баш за nopeav, 
on се каЖњава. Има ли овле доследности? Има ли 
увнћавности? 

Ilene земљорадничких производа срозале су сс 
тако inicKo ла je опстаиак земл.орадпнка довелеи у 
питап>с. MehvTiiM, цене најнужннјнх његових по- 
треба: ооли, raca (петролеума) жпжпца (машина') ц 
дувана тако су впсоке n tic олговарају данашњим 
прнликама, да се i a питам: je лп могуће ла над- 
лежни ово ие виде? Молпм нх да разумеју да и nam 
земл.оралппк има право на живот и na ове потребе, 
те да се mro пое спусте цсне ових монопочских 
артикала. Кад буде нижа uena, парод lic ono арти- 
кле мпого више трошити, држава hc na томе нак- 
надити ono IIITO je на нижој цеки изгубпла. 

Велики je 6poi монополошх и трошарииских 
казпп n кривпца. У моме крају овс су казпс највише 
због ракпјс и дувана. Од казни се ne жпвп. Ma како 
one умесне биле и na закопу засповапе. one прст- 
стављају према броју и вишии, велики терет и вс- 
лику нввољу. One су и дошле као последица 11свпл>е, 
немања, a ипкако због топа што je опоме i<oin ic 
кажч.еч, било ДО тога ла учшт пспггп nponrov за- 
копа. One су крпрчцс crnoocne ла бп се дошло ДО 
хлеба, нагјосновније потребе живога бића, na кад јо 
та-чо. n праио on и лепо било ла се ове казпе прс- 
дају забораву и да се кажп.епима опрости. (Одо- 
бравање). 

Potprefscdnik dr. Avdo Ha«anbes:ović: Ima reč 
Lr. Anton Kline. 

Anton Kline: Gospodo narodni poslanici, sma- 
tram 7.a svoin dužnost da skrenem pažnju Kraljev- 
skoj vladi i gospodinu Ministru finansiia na leSko 
stanje naSeg zemljoradnika, koji se  nalazi  danas  ц 
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najvećoj bcdi uslcd opžtih ekonomskih i finansijskih 
prilika, koje su nastale bez i najmanje njegove kri- 
vice. 

S obzirom na način oporezivanja, opterećiva- 
nja nametima i naplaćivanja i uterivanja poreze, čast 
mi je .skrenuti pažnju gospodinu Ministru finansija 
ua sledeča lakta; U srezovima Novo Mesto i Metli- 
ka, Banovine dravske, poreski obveznici, sitni trgovci 
i silne zanatlije, a naročito seljaci, žale se zbog to- 
уа, što su mnogima od njih nametnuti i suviše ve- 
liki porezi, tako da ili ovako jedno opterećivanje 
dovodi u očajanje. Većina seljaka, čiji su zemljorad- 
nički proizvodi uništeni od poplave, grada, suše ili 
od koje druge nezgode, usled postojeće krize, oskud- 
nih novčanih siestava, nikako ne mogu izaći na kraj, 
te nisu u mogućnosti da ispunjavaju svoje poreske 
obaveze i isplaćuju dugove. Ima ih mnogo koji su 
čak primorani ida žive od potpora kako bi mogli iz- 
državati sebe i porodicu. 

Tako i seljacima i seljačkim zanatlijama prave 
poreske vlasti velike teškoće oko naplaćivanja po- 
reza putem egzekucije, oduzimanjem pokućstva, se- 
ljačkog pribora za obrađivanje zemlje ili stoke. 
Ovaj naciu naplaćivanja poreze putem egzekucije 
nešto je užasno već samim tim, što on ne donosi ni 
toliko prihoda da bi se njima mogli pokriti troškovi 
egzekucije, a kamo li da se iz njih bar delimično 
podmiri državno potraživanje. Ovakom prodajom 
oduzete robe na licitaciji ne postigne se ni deset po 
sto prave vrednosti. 

Sta znači za jednog siromašnog sopstvenika odu- 
zimanje jedne ili druge stvari, koja je u kući po- 
t rebna, može se lako zamisliti. Naši srezovi bili su 
uvek na glasu kao srezovi urednih platiša za sve dr- 
žavne dažbine, ali danas više nisu u stanju da odgo- 
varaju svojim poreskim obavezama. Teško je onom 
koji nema novaca, a isto tako teško je i za onoga 
koji ima svoj novac uložen u kakvoj banci ili šte- 
dionici, a koji ili uopšte ue može iz zavoda natrag 
povući svoj novac ili ga ne može povući u potrebnoj 
meri da bi mogao podmiriti dugujuću porezu. 

Naš narod je sa zadovoljstvom i velikom radošću 
pozdravio Ujedinjenje. On je oduševljen za jednu ja- 
ku Jugoslaviju i voli svoju zemlju, ali on i očajava 
pošto se opterećuje preko svoje platežne moći. 

S obzirom na sve napred izloženo smatram da • 
je .došao momenat kada je kod naplaćivanja poreze 
potrebno postupiti sa taktičnom obazrivošću da se 
ne bi upropašćavala imovina poreskih obveznika i 
brutalnim postupcima uništavalo ono, što je sopstve- 
nik u toku više decenija teško uštedio i privredio. 
Molim gospodina Ministra da izda sledeča potrebna 
uputstva: 

1 — Da se od onih poreskih obveznika, koji ne- 
maju platežne sposobnosti, porezi ne naplaćuju pu- 
tem  egzekucije; .      v     . 

2 — da se poreska vlast prvo uven 0 platežnoj 
sposobnosti poreskog obveznika preko opštinske vla- 
sti   pod ličnom odgovornošću pretsednika opštine ili 
ma kako; i 

3 da se novčanim zavodima da mogućnost da 
isplaćuju uloge bar u umerenim iznosima. 

Na kraju izjavljujem da ću glasati za budžet 
Ministarstva finansija. (Pljeskanje). 

Потпретседник др. Лвдо ХасанбеговиН: Има реч 
г. Аранђел Camih. 

Аран1)ел CauHh: Господо народни посланици, 
кад je реч o Мшшстарству фнпапспја, a после on- , 

шге кршпке, пале од стране опознциЈе, ja смаграм 
за своју дужност да ивјавим, да поздраиљам пут 
Kojn.M Краљевска илада иде у спрово^сн.у финан- 
сијске политике оне змље. 'lo чпппм из разлога, 
што смаграм да je то пајбол.п пут, да je то једшш 
пут и да je то iiajnpaiiii'imijn пуг од сиих путева ко- 
јима се ишло у прошлостп у томе погледу у нашој 
земљн. Ради .ураниотежеп.а буџета паше земље и 
ради стабилизовања финшсијомих прилика, став- 
љања државних финансија na здраву основу, Кра- 
љевска влада употреблла je једино иогуће сретсгво, 
a то je завођење штедње, и i4> заеођење шгедње од 
онога одозго, до oiiora ко пма преко макспмума за 
жииот, да бп се дало опо.ме којн нема mi мишшум 
за егзисетпцпју. To je, господо, једна социјална 
правда n зато аалвшч да je пут којим нде Краљев- 
сжа илада праоплап. 11оред те мере она je предузела 
n другу која такође задовољава правду и правич- 
ност, a то je: Опореаивање ооцијадно јачих да би се 
поштеделн соцпјалпо с.табијп. 

Када се поред овизс uepa предузетих у сређи- 
вању нашик финансијских орилика додају n узму 
у обзпр још и друге .мере paun je 11реду;;ете од črpa- 
ne Краљевске владе, као што je Уредба o заштиш 
земљорадникз, као што je Уредба o максимирату 
камата и као што je Уредба o јавним радовима, 
онда Je jacno за снакога да Краљевока влада у cnpo- 
iiol)eii)y свога социјадног и еко|Н)Омоко-фина'НСиј- 
ског програма иде једгота здравим путем, путем ка 
консолпдацпјн прплпка у иашој земљи. 

Нама je дужност да Краљевску владу у то.ме 
помогпемо уколико то до иас стојп, a ту ћемо 
дужиост извршитп ако Кра^Бевској влада скрепемо 
пажњу у најбољој памерп иа све one појаве које 
постоје у нашој администрацији n другизи граиама 
namera живота, и ако покаже.мо прстом на norpe- 
шке које се појављују у пароду, a које Краљевска 
влада иако би хтела, ие бп могла да впдп. Са.мп.м 
тп.м, господо, ми с.мо нашу дужпост према K'pa- 
,Т)Вској вдади испунили. 

У тој намерп xohy да се догакпом једнога im- 
тања које je овде покренуто, a то je дуванско пи- 
таље. Ja xohy то питаље да поставим na ону основу 
na којој ono стварпо постоји. Споменуто je Beli 
да у нашој земљи има крајева који у главпом живе 
од rajema дувана и да им je то главно срегство за 
живот. У последте време мопополска управа cini- 
зила je цепе лувапу, просечно no 5 динара од ки- 
лограма. Ja сам уверен да je то моиополска управа 
учинила у пајбољој памерн, гледајућп na државпе 
пнтересе. Монополска управа има у својпм мага- 
цпппма велике количине непрерађеног дуванаткоје 
су joj довол>пе за неколико годппа тако да joj HO- 
DU контигенти дувана нису потребни, У намери да 
спречи проивводњу дувана сзна je сииаила цше али 
тиие mije спрвчила производњу јер nam произио- 
ђач и даље производи, сматрајућн стално да he се 
прилике ипак побољшагги. У исто време кад je сни- 
жена цена непр^рађеном дувану, повећана je цена 
прерађеног дуиана, и то оних пајпростијпх врста 
дуваиа, које се произвођану n.ialiajv no 5 динара 
кКлограм, a држава као прерађен продаје no 150 
динара килограм. Heq)a9MepHe цене. Склон сам да 
верујем да ово повсћате цена није извршепо у рђа- 
вој, nero у доброј иамери, у на,мери да се повећају 
државни приходи. Али, господо, Мопополска упра- 
ва je n у јсдпом и у другом случају сасип.м добро- 
намерна, али ипак ja палазим да ту има извесне 
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штете. Откупна цена no прерађеног дувана произво- 
ђача ие задовољава јер му се не n/iaiia im полови- 
на од онога што њега прОизводња стаје. A арода- 
јом npepaljcnor дуваиа доиоди се у питан«: пушач, 
гтотрошач тога дуваиа на селу и ситан аашатлија 
у варошн, доиоди се у немогућност, да купи овај 
дуван од државе. Јер ако један пушач попуши 20 
грама дувана дневмо, онда му je потребно 7 кило- 
грама дувана за годину дана, a та количина дувана 
претставља вредност од 1050 динара, nm ако у 
Kvlui пма диа пушача го окда већ претставл>а вред- 
ност од -Моо динара. Ja ио знам колико има наших 
кућа на селу, које би могле у овим тешким прили- 
кама да одвоје поред свих друпих расхода и ИКИ) 
до 2000 динара за дуван годишње. Следствено да 
се морају одрећи пушења тога дувана, a ако то не 
могу, оида прибегавају другим сретствима. 

Налазећи се у таквом положају и произвођач 
n потрошач оии су се очас спбразумели, једностаа- 
no су избеглн монополску управу и њено посред- 
ништво u почели сами да врше непосредно купо- 
продају. Произвођач нуди no 35—40 динара кило- 
|'рам, a потрошач купује и бива задовол>а!н и један 
n други, јер произвођач тим зарађује 30 динара no 
кнлограму a потрошач уштеди 770 динара годишње. 

Јесте, али таква куповина и таква продаја Ko- 
je су се развиле, морамо то признати и то подвући, 
у великој мерп, забрањене су no закону, јер се то 
зове крпуммг.рсње. Финансијски органи, крји су no- 
звани да штите државне интересе и да прогоне 
криумчаре, дали су се у борбу са криумчарима. i lo 
20—30 наоружаиих људи улазе у села и претресају 
сваку кућу, Са.ма та појаиа ие дајо ,u пу СЛИКу, Али 
мора се iipiKiiiam да сс тим Претресима нађе ко i 
некога 5,10 и umno килограЈЛа дувана, обично се 
налази код произвођача, који je го задржао за 
овоју потребу, или код потрошача који немају 
сретства да купе дуван од државе. Сад настају ре- 
ферати n казпе, no две до сто хиљада динара или 
диа до шсст месецп затвора. Најчешђе се све :врша- 
na затвором. Пој.м.мич) je да једаи сиромашан човек 
кад будс ук.чоч.он од свога посла 2—6 месепи, ка- 
кво je стање код њега али je факт да се тим ствара 
једнр социјално зло и једна comija.nia беда. 

Ja знам један случај из једног среза, који hy 
овде отворено лавести и који ne иде у прилог ово- 
ме што je Управа монопола уредила. Има у једном 
месту једап продавац, које je купио два килограма 
npcpal)enor дувапа од државе. Продавао je полако 
n na крају године му je остало ипак 5—<3 непрода- 
тих паклића, и ако се у селу зна да има око 200 II\- 
шача којима je потребно l()ni) килограма дувана за 
годипу. ETO гошрдо, из тога можете да видите, ко- 
лпка штета за државу произилази отуда што je Мо- 
пополска упраиа подигла цеиу прерађеноме дува- 
ny, a спустила цепу непрерађеном дувану. Посма- 
трајући ono пнтање, дошао оаљ! до закључка да ono 
mro ради Моиополска управа никако не иде у ко- 
рист држане јер, уколико je спуппччш цена непре- 
рађеном дуиапу и уколико се буде подигла цена пре- 
рађеном дувану, који не мрже да купи сиромшшан 
потрошач, утоликр he кријумчарења бити mune, а- 
уколико кријумчарење буде umne, утолико ј1-' 
држани потребно ,i:i има више oprana за спречава- 
n.o кријумчарења и утолико ће бити већи издатци 
за њу. C друге страке уколико he бити више ухна- 
liono кријумчара, утолико he атгсаие бити пуније, 
и уколимо су ono пуније, социјална беда he бити 

све nelia, a то je једна грдна штета и no државу и 
no народ. Ja бих молио да се ово пптап.о посматра 
онако како je постављено и како оно дефакто tro- 
стоји. 

Далеко од помисли, гооподо народни посланици, 
да бих ja штитио кријумчарење, a верујући да су 
досадашње казне изречене na осиову закона o мо- 
нополској управи гако велике, да од њих неможе 
држава имати велике користи, јер се ono ne могу 
наплатити, a уз го оне доприносе још вслпку штету 
народу, jop кад народ буде лежао у апои и за- 
твору, Mopaho да буде отргнут од својих редовних 
послова, a IIIMO запада у ООЦИЈалну беду што не 
иде у рачун држави. Ja бих иолио Краљвбку владу 
n господ^на Министра финансија да се сно до сад 
i; речене казне за кријумчарење замене другим ка- 
знама, које би се могле извршити na тај начин, 
што i ,i кријумчари имали да рлатеиађени дувам у 

. у у коме држава данас raj дувап продаје. У 
бн се случају много помогао onaj спромаикш 

народ. 11мајући веру у Крал.евску владу n Министра 
финансија да he ове моје напомене бити прихва- 
liono, ja изјављујем да hy гласагги за овај буџет. 
d [љескање). 

Потирстседпик др. Авдо Хасапбсговић: Има 
роч народни послгиик r. Антон Хајдињак, (Није 
овде), Пошто г, Хајдињак није овде, пма реч na- 
родни посланик г. Алија Селмановић. 

Алија Селмаповпћ: Господо народни послани- 
цп, дозволите ии да и ja проговорим неколико речц 
o буџету Микистарства финаисија. Ми видимо ов- 
де господина Министра финапспја, којп je рокао да 
je пеодговорап за рад Мопополске управе. Ако Мо- 
нополока управа греба да полаже рачуие за свој 
рад у Народној cKvnniimm, онда она греба да je 
овде, a ако no треба да полаже рачуне, онда мо- 
жемр ла je бришемо. 

Ja hy господо, иало да говорим o самој кон- 
струкцији предлога буџета Министарства финан- 
оија, a горочито o буџету Управе државких моно- 
пола као и o menoj државној политици. 1926 године 
кад еу почели талаоп nonoBopeiba n када со je Свака 
држава почела ограђивати кинеским зидом, кад je 
свака држаиа почела да удара црииске баријере, 
кад je свки почео да се потпуио затвара, да забра- 
њује n увоз n извоз и тиме убија националну валу- 
гу, ja сам у томе моменту промишл>аоЈ ко би се мо- 
i. o npiiMirni počupa oĐora Министарства фИнансија, 
даби иогао да изведе ову иашу земљу из њених 
мука n тегоба. 

Међутим, откад смо дошли у onaj дом. ми ви- 
димо да in mijo тако страшио као што смо ракије 
замишљали, јер ми нисмо иргли приметити ни јед- 
нога нашег мииистра да je прешао нашу гршицу 
авиоиом или којпм другим превозним средсгвом да 
потражи у и«остра«ству начина, како би могли тамо 
продати своје производе и.ш пх заменити за фа- 
брикате које немамо у земљи, те пх морамо увесгн 
са страпе. Како je овде већ »аглашено и код овог 
буџета je урађено онако, као што je и раније pa- 
ljeno: м on оо разликује од прошлогодишњег буџета 
IIIMO, што су узого маказе na n авде извршено јед- 
но кресање. Кад се са тим onpnm. онда се узме бу- 
i.ior прпхода из прошле године na се гледа, ко je 
joni мало јачп, na се na mera памстпу теретп n тако 
се постигне буџетска равнотежа. Скреоавајућп ова- 
кобуџет пз године у годину, ми емо га већ скрвсали 

a 3 милијарде, што преста(вл>а готово једну четвр- 
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тину мање него ли што je раиије нзносио. Ако би 
се тако и продужило, ооај би буџет свакако имао 
једног дана и да нестане, 

Господо, оиле je Краљевска влада изјавила да 
lic   оборити царинске баријере према свима оним 
земљама, које би то учиниле са своје стране према 
iKinnij земл>и, како би једанпут дошли у нормално 
CTaite. Господо, <>вде je било предговорника који 
су говорили o иекпм страним фирмама које се код 
ка-с налазе. Речеро je да о»е мнопо код нас зара- 
ђују. Ja ne знам колико je TQ танно, али видим да 
мм иабан.^а.мо ca стране ii такве производе које мо- 
жемо добити у земл>и. Ja мислим да je го за нас 
једна велика срамота. И са уклањањем тога тре- 
бало би прво отпочети у раду на том иапкм нацио- 
нализму, са којим се ми овде  полико размећемо. 
Господо, видимо у овоме буџету Министарства фи- 
кансија да се предвиђају извесне суме за израду 
бууета ii завршних рачуна. Ja знам да то раде опп 
исти чиновници којима je го редован посао na не 
могу да схватпм, заипо им се за ro дају и посебне 
иаграде. C тим треба једанпут престати  n то из 
два разлога. Први би разлог био \ томе што ти чи- 
новници, као што веН рекох, добију награду за свој 
редоваи itocao, у који долази и овај рад, a друго 
п због тога, шт због гих награда завлада иеђу чи- 
иипицима нека суревњивост и завист, јер сви не мо- 
гу доћџ до тих награда Видимо да ое овде пред- 
виђају ii нвке велике суме за набавку uiirap-iiaimpa 
у   1 1,030.000 динара за коју суму треба да га купи 
Управа можшола; Ja бих сав  raj папир могао да 
купим за '2 милиона динара, na нека га после прода 
Уирава мопопола. Исто тако видимо да се и на пре- 
ime тога папира предвиђа сума од 200.000 динара. 
,1::   не знам како je nam Фишнсијски одбрр могао 

J o примити. 
Сад прелазим, росподо, на главну гачку MoiSđ 

говора, na rnnan.e садње дувана у моме срезу. 
To je за мене једно витално питање. Ja ne знам 

кад je први пут бачено ееме дувана у моме срезу, 
али изгледа да je то било jpiil онда кад je дуван 
пренесен пз Америке овамо. (Смех). I! то je све 
тако ишло до 1928 године. Te године Управа мо- 
нопола забранила je садњу дувака и, на моју ин- 
тервенцију код Министарства финанаија, мој срез 
добије да може да посади пола милиона струкова 
После тога опет je забрањена сади.а и кад сам ja 
ишао у Управу монопола да видим зашто je то v- 
'iim.ciio. речено ми je да су то била два разлога. 
Прво, што ne може да се прода дуван на страшш 
пијацама, a друго што се врши велики шверц лу- 
вака. Што се тиче продаје, како се радило \ Упра- 
ни монопола, чућете увек једно исто, као кад се 
нешто изговори за грамофонску плочу na се no- 
сле пустн грамофон да вам то исто понови: у свако 
доба једно те исто. 

Овде се говорило да je једна суседна држава 
успела да прода једну већу количину дуванаг, иако 
наша Управа монопола не само није успели ла 
арода nam дуван него смо га још и куповаши. Што 
се иак тиче шверца, мо\ с|)ез npom.ie године mije 
садио ауван, a протјава за кријумчарење има 821. 
Речено je овде да je мој срез кад му je одобрено 
да сади дуван са пола милиона струкова да je про- 
дао свега 72 кгр. Међутим овде je био пре неколи- 
ко дана у нашем клубу onaj чиновник из Бајине Ва- 
ште који je био одређен да прими и премери raj 
дуван ii он je изјавио да je предата сва кол! на 

која je требала бити предана a да су само 4 кгр. 
недостајала. Па зашто се онда овако говрри про- 
тиву мога среза да врши кријумчарење? Ja знам 
и разлог томе. Taj разлог je v томе што трговци 
из суседна два среза, из Бајине Баште n Љубовије, 
желе Да поправе свој трговински биланс na се свим 
силама груде да у свој срез привуку и три општине 
мога среза. Они држе, ако се ne одобри садња ду- 
вапа у моме срезу да he онда моји гласачи радо 
пристати да приђу у њихов срез. 

Још једна ствар, господо, 1932 год., кад je o- 
добрено ово no.ia милиона струкова за мој срез, 
онда су сс пријавили људи за сађење. Четири се- 
љака пркјавили су се мало доцније, и onu су заса- 
дили дуван na су после дошли финансијски opra- 
ни сав пм raj дуван прчупали и оптужили n\ те 
су ови кажњени са 17.0(10 динара, иако сам ja јавио 
гелефоном Управи монопола да се ono заустави, 
јер су се ови л>уди пријавили. 

Moj изборни С1)ез сЈолећима je чезнуо за тнм 
да Дрина не буде граница, Иако би се погледала 
статистпка, ja вас уверавам, да je мој срез пајвнше 
дао жргава за ово Уједињење, na сада A'n|K;'a:i мо- 
нопола и поред свега pi га »ohe да поставн Дрину 
као i рапицу. Ja морам рећи ла за државу постоје 
велике потребе и да joj je буџет потребан, na hy 
зато и гласагп, a,ni иолим да се предузму све мере 
да се једанп) i изведе реорганизација у Управи мо- 
нопола, како би се гамо једанпут заиела полптп- 
ка \ погледу садње дувана, од које he nam народ 
имати Kopnem. (Одобравање и пљескање). 

Потпретседник др, Авдо Хасанбеговић: Има 
реч г. Јефтимије 1 [оповић'. 

Јсфтимије floiioBuli: Господо народни посла- 
нициј узимајући реч у данашњој буџетској диску- 
сији буџета Министарства финансија, није ми на- 
мера да поДвргавам критици финансијску полити- 
ку данашњег Министра финансија, јер сматрам да 
његов  досадашњи   рад  na   гоме  пољу  заслужује 
пуно name признање. Он je у данашњим тешким 
економским  приликама  које даве цео свет, прво 
успео да сачува стабилност name националне валу- 
те, која je један од најважнијих услова за нормалан 
привредни живот; друго створио je пуно повере- 
n.е у спосрбност наше финансијско-економске мо- 
lm да можемо и без туђе помоћи живети из наших 
сопствених среДстава, a вама je познато, господо, 
ла  je  раније  постојало уверење  код нас да без 
спољних средстава ne би могао nam привредни жи- 
вот да функционише Иормалнр, mro je била једна 
велика  заблуда;  треће, сачувао je у потпуности 
државни кредит, јер je држава, иако са великим 
nanoMiipa, уредио одговарала свима енојпм обаве- 
зама, a од колике je важности ово no нас и nam 
државии кредт ja мирСлим да je свакоме добро по- 
знато n да je излишно да то објашњавам. 

Најзад mio je завео једну разумну штедњу, 
mro mije on.ia одлика раиијих министара филаиш- 
ја, a од колике je важности ова штедња у данаш- 
II,II.\I гешким економским приликама, довољно je да 
нагласим да се у целом свету cnac од ове кризе о- 
чекује само једино од штедње и рада До којих he 
се граппца у овом погледу ићи, зависиће у многоме 
од дужмие трајања ове кризе, ал« свакако постоје 
нзв( сни симптоми који грворе да ое иде на боље 
u да можемо очекивати нормалније прилике. 

Рекох да ми mije иамера да критпкујем рад Мн- 
нистра фипапспја, iieh да му сжренем пажп.у na из- 
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иесие ствари које и.мајну штетне последице, како 
no народне тако и no државне интересе, те да бн 
сс иредузеле потребие мере да се то поправи. 

Господо, свили je вама врло добро познато да 
je гајење дувана у Јужној Срубијн једна од нај- 
важнијих грана пољопривреде одкоје живн велики 
број иаших грађаиа, I lo самом свом подиебљу Јуж- 
na Србија даје најбоље дувапе са којима се наша 
Моиополска управа може да појави na светској 
пијаци. C обзпром na ово иаша je Мопополска уира- 
na iij)iuix годппа ии ослобођењу и уједињењу фаво- 
ризирала iipoH3Bo;iiby дуваиа, тако да су садноци 
из годиие у годииу ибраду дуваиа усавршилц до 
крајњих граиица n да сс ми комотно можемо да по- 
носнмо тим иапретком. Када смо успелн да буде.мо 
опаснп такмаци и грчког и бугарског и турског дува- 
na na светоким пијацама, иаша Моноиолска1 управа 
почела je да водн једну скроз погрешну политику 
гиме што je несразмерно смап.ила откуиие цеие ду- 
вану. 1 Гочео се одузнмати дуван од проиавођача за 
багателну суму, чнме се je створило велико незадо- 
вол.ство, јер произвођвди иису мслми да иокрнју 
ии своје режиске трошкове, a o каквој зарадн није 
могло да буде ни речи. Ви се сећате, господо, да je 
овде у овом Дому због тога бнло иротеста и ирет- 
прошле буџетоке дискусије, али, све узалуд, јер се 
je продужило и даље нспим путем, тако да еу са- 
ДИОци дувана посталн очајни. Врхуиац тога очаја- 
ња, господо, досгигнут je прилнком овогодпшњег 
откуиа, када се je огромном броју садпоца плаћало 
кило no 0.50 дпп. n no 1 дин. Нешто страшно, кад 
се узме у обзпр колико треба уложптп труда за 
садњу, за бербу, за калупљене и низанд: и пајзад 
паковање. Код тога сиега паступнла je једпаашатпја 
да се onu од кога ппчему добром више пемају да na- 
дају и да пм впше ништа не остаје nero да дефи- 
nirniBiio папусте сад11>у дувапа, a шго lie бптп од 
огромне штете n no држ-аву и no n>iix саме. 

Kao последпца овако мпзериих откуппнх цепа 
дувану наступило je, господо, још једио друго зло, 
a то je шверцовање n криумчарење дувапа у ве- 
лнкој Л1ери, које nanocn сгроине шгете и нашој 
државп a n са.мпм пашпм грађанима који се ухвате 
n строго кажњавају, a које nelie моћи да се пскоре- 
НИ док се огкуппе цепе дувапу ne повећају на npa- 
вичпу оспову. 

Овај поступак мсродашт увек су правдали да 
je дувану na светској пнјацп пала откупна цена и 
да с тога паш мопопол ne може да плаћа веће цепе, 
али кад ми зпамо да je iiania упутрашња norpomiiia 
дувапа око 10 милпоша килограма и да мопополска 
упрва увиду цнгарета n лувапа тај исти: дувап icojn 
купује од произвођана за nO napa, продаје no 150 
и 200 дппара килограм, опда je појмлхиво да нико 
ne може да сматра као опрандан овај разлог, a кад 
се зш да je моншолсна управа неке цнгаре баш у 
току прошле године када je овако јефтино плаћап 
дувап [троизвођачима, поскуппла, опда je то бпло 
чпсто изазивап.е пр^пзио^ача. Скрећући пажњу иа 
ово шпап.е господипу Мпппстру (|)11панснја, ja се 
падам, да ће он овом пптап.у посветпти па(рочнто 
пажп.у ii да he учипптн све да се ово craihe Лко 
гајења и откуш дувака попрши na корист и про- 
1:з1к)1)ача и државе. 

Ja сматрам за дужност да изнссем још неке ne- 
правилне радњв пореашх oprana, у иоме срезу по- 
речком, Вардарске баповнпе, које сам у току npo- 
шлогодпшње буџетске дпскуспје пзпео, a које на- 

жалост nn до данас пису necravie, a на име: пореска 
управа сваке годнне прпликом откупа дувана од 
страпе мопополске управе доставља списакових по- 
рескпх обвезпика — произво1)ача дувапа, дувапској 
станнци у Прплепу, с палогом да им се приликом 
исплате откупљепог дуваша обустави дугована су- 
ма пореза. Ово je правнлпа радња n противу овога 
не би нико ништа имао, али дога1)а се доцпије ц 
ово. И д^'вапска станнца задржи порезу, a порескц 
opranu исту ту суму егзекутпвпим путем паплате 
од пореоког обвезпика;, ne обазирућп се na то што 
се тпме за једпу годипу два пут наплаћује пореза, 
те се тако оиом спромаптом свету nanocn велика 
штета, само због тога, што порескп opranu ne врше 
своју дужност KiaKO треба. Ja се падам да he госпо- 
дин Минпстар пздати пајстрожије наређење да се 
овакве стварп у будуће ne дешавају. 

Mnorn rpal)aiiii пз мопа среза, да би пзбегли 
плаћање опомеие од 10 дмпара, за порезу, још у 
првој половппп прошле годппе са.мп су се обратилм 
nopecKoj управи и тражплп да пм се каже колико 
ДУГУЈУ порезу за целу годину да плате, и колпко je 
свакоме речеио да дугује, свакп je то положио. Me- 
1>утим шта се доцније дога1)а? Одмах друге поло- 
вине августа месеца свакн je од њих добпо опо- 
мепу, ко да дугује 5 дииара, ко 2 дипара, ко динар 
птд. To je псто бпло n прплнком обпласка порез- 
ника no срезу и прпкупљап.а пореза, и сви опи којл 
су мпслшш да су порезу псплатпли и да према томе 
nehe више за опомепу да плаћају, добплп су опо- 
мене и морали су да плате још no 10 дппара. Шта 
ово значи, господо? Ништа друго до злопамерио 
оштећење оппх спромашппх пореских обвезника 
којн немају ни хлеба да једу, a за којс 10 динара 
претстављају велпке nape. Ово je за највећу осуду 
н сматрам да he господип Миппстар фииапспја из- 
дати потребпо паређење да се са оваквпм поступ- 
цима престапе n да се према одгонорппм порсским 
органима предузму строге законске мере. ГласаКу 
за буџет. 

Потпретссдиик Карло Ковачевић: Има реч mi- 
родпи посланпк г. Јовап Мптјшвнјг. 

Јоваи МитровиК: Господо пародпи посланицц 
прсд нама je предлог буџета Мпппстарства финаи- 
сија за паредну буџетску 1934/35 годнну. Допу^ 
стпте ми, господо народнн послаппцп, да, пошто ни- 
сам говорио прппретресу буџетау пачелу, нстакием 
са овога места пзвеспе стварп које се nelie одпосп- 
ni na предлог буџета којн мп сада расправљамо. 

Заступајујт у овоме дому крај, који je увек 
био na мртвој стражи у одбрапп пацпоиалппх ин- 
тереса, a папосе 3acTynajyhn Срез рачапскп, из 
чпје je средппе оамо једпа општппа — од n>iix 14 
колпко их свега пма — општппа бајппо-баштапска, 
у прошлпм ратовима за ослобођење и уједпње11>е 
пашег парода дала преко 400 жпвота сиојнх нај- 
бољпх спнова, желпм да пстакнем са овога места да 
je народ, кога пмам част овде заступатп, пајлсшпо 
прпхватио југословеиску идеолошју » спим срцем 
ir[)iiCTynno повим момептпма пацпопалпог n по.ш- 
тпчког жпвота. 

HajBeha je жеља namera народа да се текоииис, 
сгворепе у прошлнм рагоипма, за које су положили 
своје животе стотппе хиљала пашпх најбољих си- 
пова на разппм бојиштима 1>а,п<апа<ог Полуострна, 
сачува. Сачуватп граппце паше велпке Краљевпие, 
које су граппце омеђвне костима њених најбољих 
сипова, то je главпи циљ нашега народа. To тре- 
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ба да 3ii;ijy н сви наши исиријате.М! н да рачунају, 
iiivo се .M:I KO од ших дрзне да дира у међе ове на- 
nalicue земље — да he проћи исто оиако као што 
су прошли нашн нбпријатељи у недавној прОшло- 
сти, јер ће iiaiiliii иа једнодушни отпор свију нас 
— као оннх из северних тако и оних из јужних 
крајева иаше отаџбине. 

Поред ове жеље иаш народ жели и хоће, да на- 
lua отаџониа буде сређена и vpuljciia у своме уиу- 
TapibeM жиисиу, тако, да у ii>oj снаки грвђшшн бу- 
дс задовољан, 

Истина прилике коЈ€ данас владају у читавоме 
свету, na сасвим природно и код иас, учиниле су 
да смо далеко од онога што ми сви ж-слпмо и од 
онога што би требало да буде. Ha иа.ма je, Нардном 
претставништау и Краљевској влади, да у овоме 
правцу радимо и да аашим пастојап.пма учииимо 
да се до1;с до ouora што сви добри и испраини ipa- 
ђгаии желе — ia то je добро и благостање нашега 
народа. 

Господо ишродни послаиицн, крај кога засту- 
пали у овоме Дому палази се у горњем току десне 
стра«е реке Дрнне, п иружа се од Вншеграда — 
односпо од Вшиеградског среза дуж Дршне до 
/Бубовнје. Овај Ki)aj насељен je веома добрн.м, мпр- 
инм н вредиим наридом, који je, с обзиром иа зем- 
л.иипе где je иасгап.еи, сиромашнаг стаи,а. Рђава 
брдска-планинска-земља ne даје своме народу до- 
BOJL.HO пропзвода неапходно гаотребних за његову 
исхраиу, Beii iijie огромна већина мора куповатн. 
Немап.е добрих путева нита железипчке пруге, који 
б'и овај крај везивали са најблпжим плодним крајс- 
вима на северу, веома отежава исхрану станов- 
пишгва. 

По ослобо1)е11,у ii yje,u,iiii.en>y нашега иарода, 
a с обзиром да еу Босиа и Србија вежовима биле 
раздвојеме, сгаиоитптво и оа једне п ca друге 
стране реке Дрине очекивало je да he се ирнсту- 
питн изради железиичке пруге уз Дринуј тј. npo- 
ду>ке11>е Beii постојеће ируге Шабац—КовилЈача, Ko- 
ja би везивала Манву и Срем, бопагге житом, са 
брдски.м крзјевима средњег и горњег Подриња 
оскудним v храни, a богатом у отоци н сточиим про- 
ивводима, као н са једне и са друте стране непре- 
гледиим шумама и рудпицима, urro cee лежп n про- 
пада иеискоришћЈено због ие.ман.а саобраћајннх 
сретстава (Пл.ескање). 

Док код me огромнн комплекси тврдога дрвета 
остају неискоришћеаи, и велика количииа истога 
труке и ироиада како у државин.м тако и у општин- 
ским n ириватии.м шумадга, дотле Мачва и Срем и 
сувише оскудевају са истии. C друге стране, док 
Мачва н Срем имају жита na продају, na га дају 
и no сувишс ниским цепама, дотле каш сељак - 
само због тога што жито иора да вози no стотану 
и више километара на воловским колима, исто пла- 
ha преко 100% скупл^ »ero што je цена na пијвци. 
(Гласови: Тако je!). 

Пруга Шабац—Ковил>ачаЈ моју je JOHI upe рагга 
израдио окружни одбор округа Подрнпског, mije 
израђеиа да веже само те две вароши, већ напро- 
тив иамера окружног одбора била je, да ту пругу 
постепеио продужи уз Дршну до Љубовије и Ба- 
јине Баште, јер су још опда потпуно схватили важ- 
мост везинања брдских и планинских крајео^а сред- 
н,ег Подриња са Мачвом. 

Ову намеру кжружии одбрр Округа подринског 
иијс могао привесга у дело, јер су избилн ратови 

од 1912 годипе, a затим рат ад 1914 годиие, из кога 
смо 1918 године изашли као победпоци и успелп да 
ослободимо и уједишшо сву нашу браћу у једну 
велику n .\iuliiiy зајеДшгасу државу. 

После ослобо))ења наш з1а1)од je с правом оче- 
кивао, да te започета пруга'продужн уз Дриау до 
Вишегреда; ово тим upe шго Дрина mije впше rpa- 
НИда n ШТО би пзради.м one пруге обе пркрајшне, 
Босиа и Србија, које су вековпма бмле раздвојепе, 
добиле једну заједппчку везу, која би uMorvhir'ia 
сгаповпиштву и једпе n друге покрајине развпјаље 
н &КОНОМСКО иодизаи.с. 

1 [одигнута пруга Шабац—Ковиљача нерента- 
билиа je; како je она сада, пошто су ооластп уки- 
нуте и усгановљене бановине, прешла у баповпп- 
ску својипу, IO Банооа управа Дртекже баиовине на 
њој губи већу суму поваца. Kao iviaunn разлог n.e- 
iie нереитабшисисти јесте, као што сам напоменуо 
што она веже два краја са приближпом културом, 
услед чега се ne може nn вршити готово ипкаква 
раамена производа. (Одобравање.). 

Неопходно je [тотребно, да бн се стеиовништво 
n с десне n слеве етрапе Дрипе екопомскп ПОДИГЛО, 
јер je и ипачо заостало у свакоме погледу, проду- 
жпш пругу од Ковиљаче до Бишеграда. Ово je no- 
требно учинити и ради стварања рентабшштета neli 
подигнуте пруге Шабац—Ковил»ача. (Одобраваље). 

И иациоиални интереси нашега парода захте- 
вају, да се ова пруга што upe пзградп. Стварап.ем 
n уЈедшвеп.ем iianie отаџиипе сгворсии су n НОВИ 
цеитри, како у економсхом n трговачком погледу, 
кжо učio II у алмппистратпвпо-политичком. Сва тј)- 
говииа Горњег Подриња уиућена je на Сарајево, 
a прехо њега na Јадран. Са оваквим саобриЉајним 
иезама, какве их данас има.мо, трговиш je потпуно 
онемогућека када од појединих места имамо no 
70—80 и впше километара удаллену пајблпжу же- 
љезничку сгапицу. Затим, поднзал.ем ове пруге 
пружила би ое иогућност становништву с деспе 
стране /Ipinie, да долааи у што тешп>у везу n по- 
словце одпосе са сгаповтпптвом с леве стране Дрп- 
ne — a то je међусобно упозпавање и прпблпжа- 
вање, mio he користити народном једппстау. Веко- 
вима смо бити раздвојепп n били упућиваш na 
1)азпе екопомске цептре, док je сада потрсбпо ства- 
paru пове и заједппчке. (Пдобраваље.). 

Оа изложепог ja бих бпо слободап предложити 
К'рал>евској влади, да се позабавп n овш тако важ- 
пим гштач.ем и да ступп no овоме у везп са Кра- 
,i.евском банском управом у Сарајеву, те да naljc 
пута.и начин да пругу Шабац—Ковил.ача откупи и 
приступи пзрадп односно продужењу ове пруге од 
Ковиљаче до Вишеграда. 

Уверен сам да су садашње могућпости Крал.ев- 
ске владе, услед one вслике фппапспске кризе, др- 
ста слабе за извођење овога посла; алп ово miran.е 
je од толикс важноеш, да бн му Кјраљевска влада 
требала најоабиљније пооветити пажп.у. Слободап 
сам гакође напоменути вам да je важпост ове пру- 
ге и Бапско впјеКс Лрипске баиовппе потпупо схва- 
тило и прилнком решавања баповмпског буџета за 
1930/31 годипу донела закл>учак, да сс из евеп- 
туалпо закл>уче11ог зајма, што га памерава Бапска 
управа да учшш, присгупи изради ове пруге. Како 
услед све веће кризе mije дошло до закл>учеп.а зај- 
ма, то се mi no овоме mije тппта радило. 

Надам се да he се Крал.евска влада најозбиљ- 
mije позабавптп и овпм тако важшш пнтатем, које 
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гангира читаве крајеве западног   дела   Србије и 
источног дела Босне, узетн у најозбпљније разма- 
тра(ње п приступити решавању ouora тако крупног 
питања чим прииредие финаисиоке ирилике наше 
зшље то допусте. 

Kao mu; сам у ггочетку рекао народ Среза pa- 
чанског снромашног je стања; ту његову аиротињу 
појачава и шогоршава и немање жељеаничког сао- 
opahaja што онемогућуј« искоришћава1Н>е шумскот 
богатства брдосих и плаиинских крајева. За сада 
једша мргуКност рада и зараде у томе крају јесте 
рад око произволп.е дувана. Moj крај даје дуван 
под IIMUI:IM бајиновац, који je једаи од најбољих 
дуваиа у нишрј Краљевини. Али на велику жалосп 
11роизво1,ача ц нас свију који живпмо у томе крају, 
ових последњх грдина — a нарочто ове две посдед- 
ii.e годпие — Улрава државких мопопола води јед- 
ну веома погрешну политику према тим спрогим 
произвођачима дувана, јер она je откупљивала ду- 
иап ио веома иискпм цеиама, тако да инсу реткн слу- 
чајеви да су дувапп откуиллшаип no 1,2 и 3 динара 
од килограма — што je сасвим безначајна цена с 
обзиром на вредност дувада и рад око њега, С^мо 
i'ajcn,e дувана изискује највећу пажњу и негу, те 
према n ме за њега греба утрошити много више 
времеиа и труда непо за ма који артикал коЈ№ зем- 
љорадници производе. 

Па кад će поред свега груда и рада, који про- 
извођачачи утроше око сађеља, обрађивања, бербе, 
кизањз, сушења, сортирања и слаган>а у бале дувана 
добијају за истл no нвколико динара за један ки- 
лограм, док raj исти дуваи Управе државних моно- 
пола уз малу фабричну прераду продаје педесел 
пута i: више већом ценом, онда можете мислити, 
колпко се велика иеправда чини ирема тим сиро- 
машиим л>удима, произвођачима дувана, који од 
бербе дувана одпоспо од добивеног новца за дуваи, 
очекују да купе потребно жито за исхрану своје 
породмце. За ове двб последи.е годппе нпсу били 
ретки случајеви, да поједини произво^ачп дотг- 
рају комисијн дуваи, a за истм не добију такорећн 
ништа, јер и.м се, и у колико д^ан засече, одбије 
нешто за порез, прирез и ко.мисијске грошкове, 

Оваква полпгика Управе државних монопола, 
која je у задље време откупл.ивала дуване no веома 
miLKiiM ценама, a с друге стране држала; дуваи иа 
великој цепи, кад га она лродаје, о.могућила je и 
развијање шверца, што пма веома незгодиих и ие- 
жељених последица како за државу тако и за оне 
којн то чине. 

Потребно je и праведно да се надлежни naj- 
озбилЈИнје позабаве овим питач.ем, те да се у бу- 
дуће откуп дувана од произво^ача вршн no сно- 
шљивпм цепама, како би се бар у неколико испла- 
ћивао труд тога сиромашног света и тиме омогу- 
ћила (шхова егзисгенција. 

Кад Beh говорпм o дувану и неправди која се 
чини произврђачима дувана у Срезу рачапском, од 
стране Управе државнпх монопола, a због давања 
веома писких цепа дуваиу при откупу истог, не мо- 
гу да пропустим a да са овог места ие искажем моју 
потпуну саглашост са г. Алијом Селмаиовпће.м на- 
родаим ггослаником Среза сребрпичког, a због за- 
бране сађења дувана у истом срезу. Већи део среза 
сребрничког иалази се поред Среза рачанског, само 
на левој страни Дриле, Стаповипци истог среза га- 
јнли су дуван и пре рата, и после namer \једињења 
еве до 1928 годиие, када пм je пајење забрањено. 

Како je Срез сребриички no свиме положају 
потпупо сличаи срезу рачанском, те су no гоме за 
rajeibe дувана исти условн — што се потврђује Beh 
ранијим гајењем дувана — да je забрана даљег га- 
јења дувана неоправдана и штетиа no интересе 
ондашњег сиромашиог сел>ака. 

C тога молим господина Министра фишансија 
да \4HIIII ima треба, те да се и стаповпицима у cp'e- 
зу сребрничком одобри сађенуе дувана, чиме iie се 
много noMoliii тамошњем оиромашном .тат вништву 
и нстовремено сузбити приговори гамсоињег погр- 
ђеног радног caeret: Да je Улрава државних моно» 
пола према једнима мајка, a према другима маће- 
ха, гј. становништву na деоној обалп Дрнне дозво- 
љава rajon,е дувана, a п.пма најближим суседима 
то ne дозвол>ава, и ако су они већ луги ппз годцна 
— n то под туђиноком управом — дуваи гајили. 

Ирло добро Mii je познато колико аоваца наша 
Влада даје na издржавање паоивних крајева, аскуд. 
ним у храни, na у толико пре сматрам да je дуж- 
Н0|Ст падлежннх да и овпм сиромашним произвођа- 
чпма дувана платп 6aip зараду коју je заслужпо ду. 
гим n тешкпм радом преко целог пролеКа, лета ц 
јесенп. Познато вам je да држава од управе .моно- 
пола добпја годишњи прпход око једну милијарду 
n 500 милијона динара, што се све зарадп на npo'. 
изооду i!Hiix л>удп. Неопходао je потребно, да 
управа државпих монопола буде бар мало пра- 
ведна пре.ма својим произвођачима те да пм боље 
n.iaha њихов рад; -a с друге страпе треОа да снлзи 
цену лошнм дуваппма, ге да OMorviui н снротин.ц 
да може доћи ДО јефтинијих дувапа. Овпм iie ое 
постићи сузбијап.е ninepua дувана који упроиатКу. 
је варод, n омотућити смањЈшање броја контролних 
oprana Koju државу мпого коштају. Начпп откупа 
дувана, какосе сада врши, веома je незгодан и не- 
подесап nu произвођача. lio садашњем начину от- 
купа сваки произвођач продаје свој дуван. Веома 
je малп број прозвођача да се иоже да анађе пред 
откупном KOMiuiijoM n да може са успехом за1сту- 
пати своје пптересе; тек после завршепог рада оц 
imди резултат са којим скоро нико mije задовол.аи. 
Потребно je повратнти старп пачпп откупа дувапа, 
nu коме су пронзвоЈЈачп бирали нз своЈе средипо 
једнот поверенмка који je њихов дуван продавао. 
Пстпиа omi га n сад бирају, алп no садашп.ем пра- 
вилу on се појавл>ује само у случају неспоразума 
пзме^у произвођача и отткупне комисије. Како je 
сам рад око откупа дувана доста сложен посао, a 
парочито упознавап.е рваних класа и категорија 
које откуппе комиспје дају, то je потребпо да и од 
произвођача буде делегирано лице, које he се р-л- 
зумети у давању класа луиапима. У овоме случају 
ne би се дешавало mio ое догађа сада: да непнсме- 
mi произво^ачп, немајући појма o класама које му 
се дају, псказују своје негодован>е тек пошто дођу 
na благајну ради рбрачуна. Стара пракса на коју су 
omi били навикли, да бирју no једпо стручно лице 
пз своје средппе у које су onu пмали верс и пове- 
рења, била je лобра, ге би то требало повратитти. 

Са свега нзложепог ja пајлепше молим гогпо- 
дина Mmmcrpa фишнсија и Крал>евску владу, да 
се овим пптап.ем, које пнтересује поред мопа кра- 
ја и још велики 6i>oj срезова у namoj отаџбиши, no- 
забавп и да са своје стране учини све што je могу- 
he, да се овоме сиромаишом радном народу учпни 
правда. 

Господо посланици, схвогодишња буџетска рас- 
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права у овоме Дому даје врло лепу слику и гаран" 
цију за добар рад ono Скупигшне. (1ва опширна ди- 
окусија показала Jf, колико велико ннтересовање 
Скупштина II.\I:I за арилике које владају у нашем 
народу, као it добру вол>у и најлепшу жељу да се 
гражи пута и иачина да се наша земља иаведе из 
ове тешке екрномске и финансијске оитуадије, у 
коју je запала гтоследицом опште привредне кри ie 
\   свету. 

Скупштина je такође показала добру вољу, да 
со   на сваки начин приступи ^реформи наше адми- 
Н5№страције, и да се у њој исправи :ис што фали. Из- 
чад свега, Скупштина je п6каза;1а једнодушност, да 
се одмах и без одлагања приступи најенергичнијем 
гон>ен>у свшсога оиога, који се дрзне дирнути у др- 
жавну имовину. Узети ii.ni приовојнти туђу имови- 
ну,  то je разбојништво, али пружити руку на др- 
жавну иА1031шу, то није само злочин, већ je го и цз- 
дајство према земл^!,  re кривцу треба судити као 
гаквом. Свакако да he ова н овако опширна дис- 
кусија са исказатим жељама народних претставни- 
ка,  зрло добро послужитм Краљевокој влади у из- 
во|;с)|,у њеног програма, и да he рна водити раиуиа 
o снима најнужнијим потребаЈма и учинита све, што 
je  могуће, да се наша земља изведе из ове тешке 
сатуације. Коренита ашит< i i реформа, Ko- 
ja би имала за задатак да упр( , ги нашу администра- 
цију и редуциранЈе административног особља на 
најмаљу мсрх-, неопходно je потребно. Само јед- 
im.M паметним и разумним радом може се, поред све 
гежине ситуацлје, земља извести из тешке економ- 
ско-финансијоке кризе; Посао кије лак, seh напро- 
тив веома те;к:;к и компликооан. Али како за реше- 
н>е ових крутших проблема постоји најбоља воља, 
како код KpaA>eĐCi<e владе, исто гако и код Народ- 
ног претставништва^ т;> Uv a- њему моћи приступити 
са највећом вером у усиех. 

Краљевска влада, према већ предузетим мера- 
ма it према ономе што намерава аредузети, јасно je 
показала, колјико joj je ста to до решавања тешких 
гтроблема данашњице. 

Има.м пуно поверење, да he Краљеоока влада, 
којој стоји на челу наш уважени вођа г. Нихола 
Узуиовић, а која нш велико И'Ску< гво i гечено кроз 
:iyi ii низ година, у нашој пол^шчкој историји, учи- 
нити сие за добро народа, (Пљесканзе и одо- 
бравање). 

ПотпретСедник Карло Ковачевн!! : I IM i реч 
Лародни посланик Јакоб Земл^ч. 

Jakob Žemljic: Gospodje narodni poslanci, z za- 
dovoljstvom smo vzeli na znanje predloženi proračun 
za bodoče proračunsko leto. S tako znižanim prora- 
Čunem so zadovoljni tudi moji volilci iz najsevernej- 
šega sreza пабе Kraljevine. Vender pa imajo volilci 
nekatere pomisleke, želje in pritožbe glede novih dej- 
stev in drugih obmejnih težkoč. 

Gospodje poslanci! Moj obmejni srez Ljutemer je 
večinoma kmetski i. j. seljački, in obstoji iz kim 
malega obrtnika, viničarja in delavca^ deloma pa tudi 
malega gradjanskega človek;.'. Vsi (i stanovi so vezani 
eden na drugega in se nahajajo sedaj v veliki bed' 

Naš kmet svojih pridelkov ne more vnovčiti ali 
pa jih prodaja le po smešno nizki ceni, tako da pri- 
di lovalni stroški niti daleč niso krili. Za vse to, kar 
l>i( d ■, ne dobi niti toliko, da bi lahko redno plačeval 
davke, oblekel svojo družino in plačal posle in delav- 
ce. Če je še imel kake prihranke iz prejšnih let, je 
Iste že davno \ porabil. Ako pa je naš krnel še toliko 

srečen, da ima denar naložen v kakem denarnem za- 
vodu, denarja ne more dvigniti, ker so denarni zavodi 
prišli v velike denarne teškoče in ne morajo niti naj- 
manjših vlog Izplačevati. Davčne uprave pa vložnih 
knjižic za plačilo davkov nočejo sprejeti, ampak z vso 
strogostjo rubijd živino, poljske pridelke, orodja itd. 
Vse drugo pa, kar mora naš muli človek kupiti, še ima 
iste cene kakor v prejšnjih najboljših letih. V mojem 
srezu se je davek dosedaj plačal do 95$ letno. A no- 
vih dajatev, novih bremen naš davkoplačevalec več 
prenesti ne more. Zato opozarjam Kraljevsko vlado 
m posebej gospoda ministra financ, da malemu pode- 
želskemu človeku novih višjih bremen ne nalaga. Ako 
ubijemo našega kmeta, seljaka, tudi drugi stanovi 
morajo propasti, kajti vedno še velja stara slovenska 
prislovica, da: »Kar na svetu živi, vse kmet redi.« 

K trgovinskim pogajanjem s sosednimi država- 
mi se naj pritegnejo tudi naši domači   strokovnjaki,« 
ki gospodarske prilike dobro poznajo. 

IJri vseh panogah se naj začne / največjo šted- 
njo, vsaka, tudi najmanjša korupcija pa se naj z VSO 
strogostjo kaznuje in verjemite mi, da še bo zopel 
vrnilo blagostanje med narod naše lepe in obširne 
Jugoslavije.« 

Gospodje narodni poslanci! Sedaj pa še čujte 
nekaj žalostnih obmejnih prilik ob naši severni gra- 
nici. 

V Gornji  Radgoni  imamo  obmejno    carinamo, 
katere upravnik je neki Jarič ./osip. Ta činovnik ne 
samo da ni član Sokola, ampak se tudi javno norčuje 
iz Jugoslovenske  nacionalne stranke, češ,  da on  te 
stranke ne pozna. Občuje z najbolj zagrizenimi kleri- 
kalci, šikanira  stranke,  koje prihajajo  k  njemu  po 
opravkih, ter jih med uradnimi urami pusti po cele 
ure čakati rekoč: »E, Imamo vremena, kako nas dr- 
žava plati, ovako mi radimo!« Carinskega slugo Flei- 
singera se mu je posrečilo premestiti brez povoda, 
menda zalo, ker so on in njegova družina včlanjeni 
pri Sokolu in so zvesti naši volilci. Fldsingef je mo- 
ral oditi vkljub temu. da je zaprosila zanj občinska 
in  sreska  organizacija    J.N.S.  ter gradska    občina 
Gornja Radgona. Gospod carinski upravnik Jarič o 
našem državnem edinstvu še nikoli ni imel tople be- 
sede, ampak ugledu naše države škoduje, kjer in ka- 
korkoli le more. Skrajnji čas je, da se tega človeka 
premesti tja, kjer nam ob meji ne bode škodoval. 

V obmejni coni imamo v večjih občinah pose- 
stnike dvolastnike, ki imajo svoja posestva to — in 
onstran Mure tj. reka Mura preseka njih posestva 
na ju^oslovensko in avstrijsko stran. Te dvolastnike 
se smatra kol dvolastnike v širšem obsegu ter njim 
carinarnica v Gornji Radgoni ne pusti nikakvegapre- 
voza njihovih poljskih pridelkov brez carine in pravi, 
da bi se morale za vsak posamezen slučaj in vsak dan 
izdajali na podlagi prošenj posebne prolaznice. Ca- 
rinama v Gornji Radgoni nadalje zahteva, da se vrši 
ves tozadevni promet preko mostu v Gornji Radgo- 
ni, kar pomeni za posestnika ovinek K) do 18 km. 
Razun tega se zahteva za vsak dan novo »prolazni- 
co« carinske uprave, ki stane po vsakokratni vredno- 
sti prepeljanega blaga 15—40 dinarjev, obmejno pre- 
bivalstvo se nad takimi ukrepi silno razburja. Ali za- 
vedajoč se svojih državljanskih dolžnosti in verno 
sledeč režimu, ki je nosilec šestojanuarske politike, 
kar je tudi dokazalo pri občinskih volitvah, prosim, 
da se nova odredba glede obmejnega prometa dvo- 
lastnikov preko Broda v Ljutvercih in na Meleh čim- 
prej  razveljavi.  Ta  promet   ne pomenja  za obmejno 
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nadzorstvo nikake neprijetnosti) ker nadzoruje pro- 
met ob brodili stalno straža. Isto tako so dvoiastniki 
j,rlede tihotapstva lahko vedno pod stalno kontrolo. 
Tihotapce bi trebalo iskati in se tudi lahko najdejo 
vse drugod kakor med našimi dvoiastniki. Slične raz- 
mere vladajo tudi na granici severno od Drave. 

Gospoda finančnega ministra in visoko Kraljev- 
sko vlado ponovno in nujno prosim, naj ne jemlje 
našemu obmejnemu prebivalstvu vere in ljubezen do 
države, vsaj itak vidimo, kako segajo naši neprija- 
telji onstran naše granice po naši zemlji, ter še ved- 
no gradijo nemški most do Adrije. Vidimo dan za 
dnem, da kupujejo Avstrijci na našem teritoriju po- 
sestva in je tako v najnovejšem času v mojem srezu 
prišlo sedem lepih vinogradov v roke Avstrijcev. In 
to ne samo slučajno! Organizirano stremijo za tem, 
da pridejo v posest naše zemlje in da potem lahko 
kričijo: »Poglejte, vsa bivša Štajerska je v naši po- 
sesti in ne v posestih onih, ki danes tam vladajo.« 
Zato zahtevamo, da se vse kupne pogodbe od strani 
Avstrijcev revidirajo, s katerimi je ob naši severni 
meji prešla slovenska gruda v posest tujcev. Nakup 
posestev od strani inozemcev, pa se naj zopet zabra- 
ni na 50 kilometrov od meje. 

Gospodje narodni poslanci! Dolžnost do naroda 
in države mi nalaga da se vas opozori na te nedo- 
statke, z iskreno željo, da se te moje pritožbe in želje 
upoštevajo, ter izjavljam, da bom tudi v podrobni 
razpravi glasoval za proračun ministrstva finansija. 
(Živahno odobravanje in ploskanje). 

Потћретседник Карло Ковачевић: Има реч na- 
родии послаипк господин Душап Иванчевић. 

Душаи Иванчгвић: Иародна скупштина дала 
je овога пута Крал^евској влади велика овлашћења 
на основу којпх ona може да нрши велике уштеде 
у свима личним издацима, и то без пкаквпх закои- 
ских ограничења. 

C тим у везн ja hy говорити само o једном пи- 
тању, које се често пута спомпње, алн које нико 
mije копкретпо покушао да реши. Говорићу o тако- 
звапом чиповнпчком минимуму екзистепције. 

Сваке годппе, како почне буџетска дискусија, 
тако у истн мах почне и расправа o чипошгичком 
пптању, o броју чипонпика, o њиховом раду, при- 
падлежпостпма, пснзпјама нт.д. 

Једни послапицп тврде да чиновници имају ви- 
шак изпад минимума, којп пм je потребан за жи- 
вот, и ти, који то тврде, траже да им се тај вишак 
нзпад минимума одузме у иптересу штедње. Дру- 
ги послапици брапе чиновнике и доказују, да њп- 
ма mi сам минимум mije ca платом осигурап. Ona 
прва господа, која трвде да чиповпици имају mi- 
me пего што им je за мипимум есзнстепцпје потре- 
бпо, полазе са те претпоставке да cv nmiounmui 
још у време скупоће имали потпуно осигуран ми- 
пимум екзистенције, и сада, пошто су цепе свима 
произнодима пале, 1)азуме се да je no ЊИХОВОМ МИ- 
шлЈењу настала једпа разлнка, једап вишак из- 
пад минимума н тај вишак треба да им се одузме. 

Господа, која овако говоре, заборављају na ne- 
ке ствари које треба да сталпо имају v виду. Они 
забррављају npe свега то, да чиновник никада, ни 
у ono иреме када je скупоћа била велпка, као ии 
после тога, пије имао иотпупо осигурап свој МИ- 
ннмум за живот. Држим да су чнновпиип, и по11ед 
тога што им тај мнппмум mije био ocnrvpan, ипак 
допринели знатне жртве u да су њихове принад- 
лежности пеколико пута снижавапе, и то у толикој 

мери, да има мпого чиновника; који дапас после 
пекоЈг еколико годппа службе, када су постиглп BHOIV 

)упу, имају мање принадлежности nero што ev 
иали раније, када cv били у нижим групама. За- 

обравља се још нешто, господо, a то je да чиноп' 
пици сваке године жртвују и доприносе као жртцу 
60—80 милиопа дипара na тај пачпп, mro они чи. 
повпицп, који су унапређени у вишу групу, читаву 
годину дана немају повишицу која им припада ус. 
лед тога унапређења. Тако na примср n идуће Gv, 
џетске године, no закону којп смо већ примидм 
чиновници na тај иачнп жртвују око 80,000.000 ди.' 
napa. 

Иако се, господо, сталпо говорп o MHniiMy%1 
сгзисгеицнје за жинот, ппко још ни у ФитавоиЈ. 
ском одбору mi у пленуму Finje покушао да дока- 
же да ли je чиновнику raj мишшум осигурац 
колико му се за минимум живота допушта као tlo. 
требпо. Хтео бих да вам дам једап конкретан прц. 
мер са жел>ом, да то што овде каже.м, уђе у сте- 
пографске белешке, тако да то приликом решава- 
ња тога пптања послужи Краљевској влади као .MU. 
теријал n основа у onoj стварп. 

Чиновник у првом разреду скупоће, као што с\- 
Београд, Загреб, Сплит, којп има 16 година шко- 
ловања, 10 годана службе и којп je сада у 4 гру. 
mi 11 crenena, који нма 4 члапа породице, има OB^. 
кав рачун својих прихода и расхода. Taj чипоцццк 
који се броји у више интелектуалце и који се ме.' 
liv чиновницима убраја у више чиновнике, у мар. 
ту 1931 годипе био je у петој групи и када je био 
у петој групи, онда je имао 3966 динара пето. у 
јулу исте родипе имао je 3800 динара, a na крају 
исте годипе 3620 динара. После тога унзпређен jg 
у 4 групу и у тој вишој групи трп годипе после 
онога датума којп помињем on дапас и.ма око 
3400 динара. 

To значи да има око 600 дппара, т.ј. чита&нх 
15% мање, него када je био у ппжој групи npe трц 
године. Овакав чиновник има годпшње око 40.800 
динара укупно мето, и сада чујте, господо, какви cv 
расходи овакног чиновника иителектуалца, узима- 
јући да живи апсолутно Ti)e3Beiio и штедљипо. 

Ов2!кав чиповипк у првом разреду скупоће са че- 
тири члапа породице, например у Београду, мора 
да има стап na периферији од трп собе за 1200 дц. 
napa месечио, што чини 14.400 дппара годишње; за 
огрев 3000 дпи. годпшње; за храну рачупајући no 
400 дппара месечпо ua члапа породице, мора да 
троши 19.200 дпнара годпшње. Господо, 400 дц- 
napa месечно no члану, to значи 13 динара дпеццо. 
Ja вас молим, који живите у Веограду, да урачу- 
иате шта то значе 13 дипара дпевпо! To значи 3 дц • 
иара за доручак, 6 динара за ручак n 4 динара за 
вечеру. Изволите ви, господо, ручати за 6 динара 
у Београду! За одело годишње му треба најмање 
6000 динара. За школарину деце, књиге и друге no- 
требе 2000 днпара годпиш.е; за осветлепЈС, прање 
рубља и разне друге пеопходне потребе у кући и 
кухиши ()000 дииара годишње, за обнову покућства 
n посуђа око 2000 динара годптње; за разне дру- 
ге издатке, куповину бар једне кљиге месечпо, je« 
данпут педел^по излазак у кафану, meriba вап гр;-- 
да лети, купање, чланарина, новине, трамвај, 4000 
динара годпшње. To укупно износи 56600 дннара 
годишње. Дакле, оваквом чиновнику иптелектуал- 
цу потребно je да троши годишње 56.600 динара, a 
on нма свега прпхода 40.800 динара. Дакле до ми- 
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нимума за егзистенцију треба му jom 15.800 дина- 
pa. Ту разлеку до минимума који je оправдан, он 
нема, и он мора да je заради како зна и како уме. 

Е, господо, ja сам поменуо само one издатке 
који су апсолутно потребни и без којих се ne мо- 
же. Сада да видимо како стоји са издацима за га- 
козвами „луксуз" који имају и радници у иностран- 
ству, у Немачкој, Енглеској и Француској, a којн 
ne  смеју имати интелектуалци v нашој земљи: Tv 
долази na пример издатак на послугу, који изно 
си око 9.600 дипара годишње. За нашег чиновника 
интелектуалца луксуз Je и то давати деци неко ви- 
шс образовање, да уче музику, језике, да се баве 
спортом ит.д. Луксуз je да пма телефон, na ima 
вшие и радио. Дал.е, оваказ чиновник не сме ни- 
како да се лечи, ако оболи, ne сме ићи у бању, ne 
сме mnn n ne сме пушити. 

Што се тиче чиновника у местима другог и 
трећег разреда скупоће, они углавном имају осигу- 
ран мииимум за живот, нарочито ако имају стан у 
натури n огрев, али опет под условом да ne сме 
пити и nviinmi n да пема деце за школовање nan 
куће. AKO чпповнпцп служе као брачип ппр onu 
могу имати jom и уштеде. Ako и ови чиновници у 
местима другог и rpeher разреда скупоће имају 
дсцс за средњу школу, која je ван места, онда н за 
и-их настаје иста невоља која постоји код оних 
циновника у местима првог разреда скупоће. 

Господо, na кратког овог излагања, које сам 
дао као докуменат кад буде Кралзевска влада ово 
питање решавала да joj послужи као основица за 
рад, нарочито ове цифре које сам дао, види се же- 
л>а да Краљевска влада ne погоди one, na којима ne 
треба даље штедети и где би штедња ишла na штс- 
ту. Има где бп се имало да уштеди и ми смо далп 
и неколико кппкретпих овлаштења где би се ио- 
гло да уштеди и бићемо tpehm шсо се та уштеда 
постигне, али ипак желимо да се ne иде преко 
мере. 

I la крају кажем: Ако npii свем оваквом стању 
чиновника, који су досада дали жртве буде потре- 
бмо да се принесу и нове жртве разуме се да he 
чиновници ii те жртве морати да даду. Алп ja na 
адресу чиновништва у Југославији хоћу саМо још 
то да кажем', да ono треба да има пуно поверење у 
Министра (јшпапсија г. Ђорђевића, јер сам се из 
трогодишњег namer рада уверно да он за потребе 
чиновника има велико разумеванл и да nehe до- 
оустити да се од стране чиновништва доприносе ве- 
lic  жртве него што би гребало. Алм ако и ои je- 
данпут затражи од чиновника нове жртве, нека 
буду уверени да cv тс жртве доиста оправдане и 
потребне кад nx и он мора да тражи. (Пљескање и 
одобравање). 

Потпретседник Карло Ковачевп!!: Реч има на- 
родни посланик г. Дако Макар. 

Dako Makar: Gospodo narodni poslanici! Onž- 
tiost mi je da sa ovog visokog mesta pružim priliku 
g-. Ministru finanslja da čuje o brigama i bolesti mo- 
ga naroda. NekadaSnji srez Metlika po Bledskom 
sporazumu i po želji g. Korošca prešao je u Dravsku 
banovinu. C. Ministar l'iiiansija je mogao i našao 
priliku da nas izbaci iz pasivnih krajeva. Ja sam čuo 
dosta gospode govornika, koji su govorili o bedi 
svoga naroda. Ali ja bili želeo da dam prilike ne sa- 
mo д-. Ministru l'iiiansija nego celoj Kraljevskoj vla- 
di, koja se ume da vozi na Bled, da pogledaju kako 
/i4i  narod n mome kraju. Zumberak znam da vam je 

malo poznat, jer se malo bavite sa kartom geografi- 
je. Ali kad pogledate zapisnik učitelja da dece nema 
u školi i da se zbog toga roditelji kažnjavaju sa 
kaznom od 20 dinara, a celo selo nema ni 'Л dinara 
da kupi soli. A pitanje je, zašto ta deca ne idu u 
školu? Ako ih pogledate, videćete da su bolesna i da 
su prespavala. 

Vi u Crnoj Gori dobili ste uputnice, dobili ste 
pšenice i Dko imale more gde možete ribu loviti, -i 
mi nemamo ništa sem kamena. A ja mislim kad su 
vam Žumbarek i Belokrojina dali 75% glasove; onda 
mislim da taj narod vredi i dostojan je vaše pažnje. 

Ja bih samo reka: ako ništa ne dajete, onda ni- 
šta od nas ne tražile. Jer prilike su strašne, narod 
nema brašna, nema krompira, nema jednom reejn 
ništa, a sad dođe finans i odnese mu onaj kaput u 
kome se čovek ženio da i njega proda u drugom 
kraju po jednu bagatelnu cenu, a da ostavi ljude sa- 
svim gole. Od toga nema država ništa, a narod još 
manje. 

Za to molim da х. Ministar finansfja blagoizvoli 
narediti da se sa onim narodom tamo ovako više ne 
postupa. Dokle imamo n Beogradu i u drugim većim 
gradovima  lujdi koji po 7 puta dnevno jedu, lamo 
narod nema po tri dana šla da jede, a uz to kad pro- 
du  Finansi. oni moraju da  im salutiraju. Gospodo, 
mi smo videli i preživeli najteže dane. Govori se ka- 
ko postoji beda u Hercegovini, u Vrbaskoj banovini 
i u Dalmatinskim goletima, ali ja mislim da nema ni- 
gde veće bede i sirotinje nego u mome kraju. Kad 
nas je g. Korošec prevario i dao da iz Savske bano- 
vine predemo u Dravsku banovinu, ja bih apclovao 
na g. Ministra i nadležne da nas prime natrag u pa- 
sivne krajeve, jer kad nas je još Marija Terezija dr- 
žala za pasivne krajeve, ja mislim da od tada pa do 
danas mi i dalje pripadamo pasivnim krajevima. Go- 
spodo, narod u tome kraju nikada ranije nije imao 
pravo glasa, I mi smo dobili to pravo glasa tek 1922 
{rodine i narod je prvi svoj glas dao sr. Ministru De- 
metroviću. Inače ni za vreme Austrije ni za vreme 
Mađara on nije imao pravo glasa,  jer ga tada nisu 
smatrali ni za Austrijanca ni za Mađara ni Srbina ni 
Slovenca  ni  za  vraga.  Ali  čime   je  laj  narod  doŠJO 
do prava glasaj on je bio medu prvima koji je svoju 
glavu dao. G. Ministar Demetrović je tada bio Mini- 
star poljoprivrede,  i kad je on tamo    držao jedan 
zbor za vreme koga je padala strahovita kiša da se 
sve prolamalo, ja sam ga zamolio da se seti tog bed- 
nog  naroda  tamo  i  on  mi   ie  odgovorio da  hoće, 
samo kad bude imao para. Ali, gospodo, ima se pa- 
ra za sve krajeve samo ne za taj kraj tamo. Pa go- 
spodo Srbi, mi smo dali sve što smo mogli dati, kao 
i vi. Vi niste dali ništa više. Mi smo dali sve što smo 
imali dati i više ne možemo dati. Mi smo dali i kaput 
i sve i sad jedino što možemo, da vam damo kožu. 

Pošto ne sine da se govori više od pel minuta, 
ja en da zaključim svoj eovor i apelujem na g. Mi- 
stra finansija da naredi da se poprave učinjene greš- 
ke, kako bi se našem sirotnom narodu tamo otpisali 
dugovi, porezi, jer je 1929 godina otpisana, ali kome 
je otpisana ooreza? Otpisana je samo Srbima, dok 
su Hrvati i Slovenci sve nlatili. CČuje se: to nije tač- 
no). To je tačno, gospodo, i to je nama palo i došlo 
vrlo krivo. 

Ja molim g. Ministra finansija da blagoizvoli 
izdali uredbu i naređen ie da se u mome srezn za pola 
godine 1933 i pola godine 1934 otpise poreza, koju 
on ne može da plati, jer kad celo selo kupuje samo 
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Jednu škatulju žižica chi se zapali vatra, onda možete 
misliti clii nije u mogućnosti <la plati dužnu pore/u. 
Kod nas ima ljudi koji su bili U Americi ranije i koji 
uniju po 20, 30 i 100 hiljada dinara na knjižicu п 
bankama, pa njima ipak poreske vlasti neće da u/me 
te knjižice za naplatu poreze već im oduzimaju i po- 
slednju kozu i prodaju za tu porezu. Ako g. Mini- 
star bude tu stvar uredio i regullsao ja ću mu biti 
zahvalan i u nadi da će on to učiniti, ja izjavljujem 
da ću glasati za budžet. (Odobravanje). 

Potpretsednik Karlo Kovačević: Ima reč narodni 
poslanik g. Vukašin Spašović. 

Вукашин   Спасовић:   Господо народни посла- 
НИЦИ,  vreo сам  pehu  пеколпко  речи  0  оптерекењу 
порескпх   обвезинка  киријом  на  локале.  П1то се 
тиче тога оптерећења, ja верујем да исто неће и не 
може бптп правилно, u поред one стручности која 
нам се даје од стране финансијсктЈ стручњака; Не 
може г. Миппстар да мисли ла je правилно оптере- 
iieii један порески обвезник, ако вкди да има вели- 
ку радн>у управо да je отворио једну велику рад- 
њу гросиску или детаљну овде у Београду или ие- 
где v паланци. Истина ie да onaj човек има велику 
радњу n\ai дућан u хобро ради. Алп тако исто ве- 
роватно je да тај дућан није његова роба. 1-1 веру- 
јем да he иноги баш због тога бита неправилно 6п- 
терећени. .lep raj велетрговац и занатлија служио 
ie 20 година код газда na пошто je  изнурен и 
исцрпљен u ue може више да служи, ред je да и он 
отпорп радњу и постане самосталан човек, u при- 
вреди себи, друштву и држави — али само у гра- 
ппиама могућности. II опда узео je радњу под ки- 
pnjv, робу na вересију и почео да оади. Kao так- 
nor њега пореска управа оптерећује великим no- 
резом тако да може ралити дае до гри године. алм 
услед геликог  памета  пооезс  и  оста.тх  дажбина, 
"u морл да банкротира. Па онда ocfaie дужник и 
газли за кирију и поиеппопима за DO6V и са жи- 
гом банкротства запечаћава своју будућност и од 
једног идеалпог и доброг човека ствара се мртвац 
и за себе и за породицу и за друштво. Докле дру- 
ги Koin има малу оадњу поред тога велетрговца 
исте бранже ne плаћа кирију за радњу јер je љего- 
ва. Пма  roron  новац и са  истим купУје 30-^40% 
јефтипије nero његов комшија који je узео робу 
на Вересију. јер тај новац има и за друге послове. 
Тако on даје понац ПОД innepec где се не покаЗује 
jamni рачуни. Kvnvje u препродаје остало где ue 
морају бити ради.е и где се то не може видети и 
оПтеретити порезом. Да ли cv сад та два nopecka 
обвезника правилно оптеоећена? Ово износим при- 
мера ради,  a  оиакипх  поимера  je  мпого. Зато  ja 
мислим да 6n rpeda.-m тп стручњаци nac нестручне 
ПОСЛЗТИ, т. ј. ако се желп, a у TO ne суми.ам да on 
оптеоећење било правилно и да се одузме од оно- 
ra који заисча има и који може да помогне v овим 
тешким приликама држави. Могло би се na овај 
начин: да г. Министар Финансија предложи Кра- 
љевској влади и да она нарели да се све новчаиице 
пмају жигосати од дана наређења na за два месеца, 
v eiiiiM nopecKiiM управама v земљи или како друк- 
Miije Крал.еиска илада  наће за  правилно. При том 
жигосан>у сваком узети 20   30% и за то му дати 
поизнаницу да he иу се вратити Од 15   20 година. 
Kao mro ie ono случај upu жигосању крунских нов- 
чакица. Новац, то je сретство koje je дато од лп- 
жаие за размену добара. A многи људи имаоци тог 
новца сада у овнм тешким привредним приликама 

новац су дезавуисали, затворили га у касе, умртви- 
ли n са тп.м онемогућили правцлан ток народног н 
државног жинота. il no мом мишљењу то су не- 
пријагел.п дапапт.ег друштва, јер су од народа 
одузели оружје, г.ј. новац, знајући да без тог opv- 
жја иарод мора oimi мрцварен u удављен. Једа«^ 
имаоцу који има 1000 динара, узети 300 динара 
iriii KOJU нма 3 милиона, узети 1 милион. Они го 
neke осетити imiii he то за њих бити катастоофал- 
no, neli je много rope и жалосије кад се једном си- 
ромаху узме једина овца или крава са којом из. 
држава n себе и своју породицу. A on да има јс- 
дап динар, ou то ие ou дозволио да му се узме -ц '.; , 
порез прода. ll.iu од onoi' који je држао радц>у na 
nuje имао nonaua да плаћа пореез, na му за исти 
роба продата, a он под жпгом банцротства са сво- 
јом породицом бачен у понор. У овом случају Ка. 
да би се наредило ово жигосање ne on се имало 
потребе мпого мислити и тражити на какав начин 
да новац почне циркулисати у uароду, јер he онда 
ко год га има, гледати да га мање донесе на >i<i1! 
госање na he због тога да ne би имао v новцу Kv_ 
iionam cioKv, жтп, робу, пмап.е пт.д. u na тај iu, 
начин оживети рад, новац ее пустити у промет. 11^ 
може се pehu, да mije рађено тако, т.ј. новац o r. 
узиман a то je већ чинјбно upu жигосању крунских 
цончаиица као u upu доношењу Закона o заштцтц 
земљорадашка где се кшке: Ko донесе 74% свога 
дуга onhe раздужен. Значи да ono mro сам напред 
рекаб ue ou oir.io iiiimra ново. 

Парод мога Среза мбравичког веома je сигкј- 
машан да са тешком мукоМ и последњу пару од, 
ваја да плати државну порезу. Иако je можда na,, 
скромнији у ci'.ojiiM прохтевима, јер je грешник м,- . 
довољан само кад има члеба. Али и поред све те 
њихове сиротиње, више пута upu прибирању д,-,4' 
жавне порезе од Сгране надлежних поступа се та- 
ко, да тај порески обвезник мисли; како држан»е 

.да заузме наспрам таквих oprana који му пореч 
наплаћују. Тако например гледао сам у моме месту 
Ивањици, у onu једног највећег држ^вног праз. 
ника, у моменту кад се државне заставе истичу |I;, 
;io\ri>i,e, изашао ono један порезник са егзекут^. 
рима процениоцима да би призор ono још већн 
повео je u жандарма, и ако су наши људи потпуио 
лојални у давању чржашшх дажбина. Ушао je \ 
једну иалу сироткњску занатлијску радњу, поку- 
пио podv u.; дућана и наредио те je испа однета на 
rujan, позвао општинског добошара, u робу рас- 
продао у occiun,^. Кад unje измирена пореза. оц c'e 
понова вратио u узео из радње и ono мало робе 
n ако je raj сиромашан занатлија са женом и де. 
цом плакао и богорадио да му остави макар пп , 
да KVIIII посдедњи залогај клеба. To nuje помогло 
рачунајући да се за такав рад добија препорука 
коју je on можда лако u добио. 

Тако nero ii.\uio сам прилике да чујем од MBCR 
људи да jiun ие зиају колико порезе имају да пла- 
re, a nn Ko.iiiKo имају да плате sa текућу годину 
Кад пеки иорески обвезник дође u тражп да ис- 
плати порезу, каже му сс да има да плати толико 
u толико. Он сне TO iiciriani, али ne прође im 1,1 
дана on добије опомену пореске управе да одмах 
донесе дужну порезу и да плати 10 динара за ову 
опомену. Било Je случајева да су неки остали ду- 
жип за порезу свега 5 дннара, a тражено UM je за 
опомену 20 30 динара, Да (и he г. Мивкстар до- 
зволити да се n даље овако ради или ne? Знам да 
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у пореским управама има добрих, исправних, no- 
штених и радних људи, али знам ла има и гаквих 
коju нарочито иду na то да пореског обвезникЈ 
mro UIIIIIC малтретирају и на тај начин створе ом- 
разу наспрам режима и начином наплате унизе га 
испод животиње. 

Жале ми се мнопи сељаци да су при упису 
зајма 7% уписали no 4—5.000 динара, и новац no- 
ложили финаноијској управи, a да још ни сада 
пису добилп обвезнице, и ако су пх више пута 
тражили. Г|)с.\()та je да omi сиромашни л.у.ш који 
су од уста своје деце одвајали да помогну држави, 
да им се то na onaj пачпп враћа. Докле друпи који 
су велики богаташи и којп су лакр могли одвоји- 
ти, без сумње су исте примили као и ренту na њих. 
()ви сиромашни im napa, nn обвезница, im ренте, 
Па зато молим г. Министра финансија да нареди 
да сс одмах ове обвезнице људима издаду или да 
им сс новац врати. A кривци, због ко.}их ови л>уди 
ни   до данас нису примили обвезиице, казне. 

Тако исто многим општинама v моме срезу 
пијс плаћен прирез општински na државна имања, 
која се налазе у атарима њихових општина n да 
због тога своје буџете ne иогу да остваре, већ се 
претседник n благајник кажњавају што ппсу бу- 
џе'1-L' реализовали. A да ли i a могу реализовати, ка- 
да им држана na своја п.мап>а није прирез платила. 

Ja сам н лањске године говорио o буџетској 
дебати да у свим државним надлештрима има више 
чиновника него mio греба, na сам наводио при- 
мере појединих пореских \iipana, како су пре para 
у тим пореским управама радили свега 5—(> чинов- 
ника и служитеља, сада се у истом надлештву na- 
лазе од 12—15, a где их je било 10—12, сада 30—40; 
ма да се срез nnje nmma повећао n ако сс je пред- 
ратна Србија повећала Југославијом, срезови су 
остали исти онолкки као n upe. 

Господо народни посланици, пошто мора да 
се узима за покриће државних расхрда и од оиак- 
вог народа као среза Моравичког ко.ји вам изнех 
i<;ii<<) живи n са каквим тешкоћама може ла издвоји 
м.чкар I динар, то ii.v молити г. Министра финан- 
сија да се што je могуће више направи уштеда, a 
мислим да ne Cm било рђаво да се га ттелп.а no- 
•mc од nac иародннх послаппка n се1натора и мини- 
стара; као и свим оним платежницима ко.ји прима- 
ј\- ареко 3.000 динара месечпо, a никако правити 
уштеде као што je то раније било na практиканти- 
ма и пандурима, дневничарима, n то највећу уште- 
ду on направили na хонорарима и додацима и на 
презапосленим, a г. Министар he сигурно знати ко- 
ји су то презапослени. 

"У нади да he господин министар узети у оце- 
иу ове моје примедбе, гласаћу за овај буџет. (О- 
дббравање и пљескање). 

Потпретседник Карло Ковачевић: Реч има г. 
Милош Драговић. 

Мнлош Драговић: Господо, ja нећу дуго да 
говорим, имао бих само Аеколико напомена да >- 
чииим г. Мпппстру фппапспја и to У првом реду 
што се тиче исплате инвалидских потпора, Ja бих 
замолио да се свакога месеца плаћају те злехуде 
инвалиднине на које се чека no неколико месеци, 
јер то ствара врло рђав утисак код тих људи који 
су осакаћени или изгубили кога од својих у pa- 
товима. 

Друго опх молио ла се код начинд убирања 
чржаиппх прихода односно пореза рд стране по- 

реских oprana поступа онако како треба да се no- 
ступа са једним слободним народом и са крајњом 
мером гактичности, na тек онда, ако се у^види да 
неко хоће намерно да избегне своје обавезе Према 
држави, треба применитн репресалије. 

Затим бих молио да ое законским путем регу' 
лише ослобођење од пореза утрина и вододери- 
na, које су случајпо катастарски ушле у атаре no- 
јединих општина, које од њих немају никакве вај- 
лс n користи, јер та земл>ишта нису способна im 
за дрва im за пашу, то je обичан камењар, no коме 
рак iy грњаци n данас, бар у мојим крајеиима, у mi- 
роду теже пада та утринска пореза него пореза 
na зиратно земљиште. 

Осим тога кад већ имамо овако жалосну чиње- 
ницу код Монопола дувана, где се цена дувана 
који се узпма од народа, креће од једног до пет 
динара, a прерађеног најниже од 150 na можда до 
500 динара, молио бих да се цена повећа na тај 
начин нека се дуван плаћа од 10—20 динара, с тим 
да се n продајна цена за голико повећа, jop о»а«о 
људима се ne рентира, na се прибегава другом сред- 
ству-шверцу,.а за шверц су казне страховите. 

Такође бих молио да се цена соли скине, ла 
се скине цена гасу и да државна фабрика шећера 
нзиђе из картела Шећерних фабрика: To je, го- 
сподо, нерпходно, јер uiehep mije више луксуз, on 
je потреба. 

Имао бих да ставим један хитан предлог, a го 
je да свима издацима из државне касе рукује Ми- 
нистар финансија и да се ne оставља газдовање те 
ne знам Министарству саобраћаја, те ne знам Mn- 
нистарству шума и руда, јер ако ми њима то оста- 
вимо, онда lie oinii много разних Лазара и  ра- 
зних Ема. (Један глас: Отпуштена je!)   Добр.о je, 
кад je признар,   Државиим ераром] господо, тре- 
ба да рукује само Министар финансија. A овако 
кад ice ради на овакав начиш дошло je до тога да 
je у Министарству шума n руда рд  1923 до  [92.S 
године, када je Главна контрола    извршила  npe- 
глед рада само na територији сарајевске шумске 
дирекије, кошстатовала je штету од 459,000.000.— 
дин. Господо,   за ту штету нико nnje позиван na 
одговорност.    Потребно   je    било да iiajmmm ра- 
чуски фактор извести o томе    Министарство фи- 
nanenja. A nna im радите, грсподо? Ово je изигра- 
нап.е Закона o државном рачуловодству и ja ми- 
слим кад ne on тога билр да би ее многе злоупо- 
требе спречиле, јер би Министарство финансија за 
рачун ма кога министарства вршило исплате и na 
тај начин би се омогућило да се има јасна и гач- 
na евиденција ко шта прима,   ко je где запослен, 
јер госпрдо, имате један карактеристичан случа|: 
неки господин Штиблер,   он je инспектор   Мини- 
старства у пензији; шеф једнрга одељења Аграр- 
не банке; члан надзорног одбора Поштанске ште- 
дионице,  претседник  Сааеза  кабављачке  задруге 
државних чиновника.    За време претседниковања 
тога господина у Савезу набављачких аадруга из- 
губљено je преко 30 милиона динара. K'ojn je то 
човек да може пматп толика примања? Зна/ге ли, 
зашто je то тако? Зато што je on зет Министра 
г. Пуцел.а. Е na, госпбдо моја, ако хоћемо ла за- 
послимо нашу интелигенцију онда морамо метну- 
тп руку na срце и казати:   Господине Штиблеру, 
уступите бар једно иесто,   јер сте претерали.   ,ii 
пледирам, господо цародни посланици, да се из- 
иени Закон o државном рачуноводству, да исплате 
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no државном буџету sa рачун појединих Мини- 
старстава падиу искључиво na Мнпистарстпо фи- 
nancnja. Доста je било опог раскалапшог газдо- 
вања у појединим Министарствима. (рдобравање 
na левпци). 

Потпретседник Карло Ковачевић; Реч има г. 
Ранко Њамцул народни посланик. (Није прису- 
тан!) Пошто г. Њамцул nnjo присутан, реч има г. 
Војко Куртовић. 

Војко Куртовн!!: Господо народни посланици, 
у буџетској дебати, a поготову o буџету Мини- 
старства финансија, готово сваки од предговорни- 
ка чиипо \с прпгоноре n пачппу пппгате порсзс. 
i тако рећи драконским мерама које пореске вла- 
TH предузимају према пореским обвезатџша, o 

■■ебичности и невођењу рачуна o плјелсмептарпи- 
јем IHTO сс мора имати према сваком грађанину 
ове земл.с. Ja o томе нећу да говорим, јер знам 
да je то ci;ipa песма и да сс то кроз све време про- 
влачи кроз дебату и распраиу o буџету Министар- 
ства финансија и да je то сасвим разумљиво no 
моме скромном схватању. Јер увек je тако бивало. 
кад поверилац законским путем присиљава луж- 
ника да свој дуг плати. Можда се v извесном ста- 
и.у човек може заборавпти n употребнти ono naj- 
страшније mro му закон даје за право, али се ne 
могу ти егзекутори и пореске власти осуђивати 
11ади паплате порезе егзекутивним путем. 

Има друга ствар, росподо народни посланици, 
o којој miKo nnje гоиорпо, колихо сам ja пратпо де- 
бату буџета Министарства финансија, a то je у то- 
ме да господа порезници који врше наплату no- 
резе, одпоспо књиже каплаћене суме na пме по- 
реза, кад изврше проневере оштећени људи нису 
заштићени у погледу тих проневера, пего свака 
судска пресуда гласи: да се оштећени упућују na 
редовпг грађанску парницу, да тим путем траже 
обештећење према порезнику који je десјјрауда- 
цију извршио. Ja мислим, господо, да je то једна 
апомалпја у спровођењу таквог пачнпа, уколико 
се тиче одпоса државе према приватпом праву. 
Ми знамо да у приватно-правннм односима један 
пуномоћник кад изврши неку проневеру, утају 
илн ма шта било, према своме иластодавцу, св(1 
пословпп л>уди који cv имали пословне везе са 
пуномоћником одпоспо послодавцем, они су пот- 
пупо измирени и ne може бити речи o спору који 
Г/.ч iK)LM()iiini 1>уди нмали са пуномо^ппком, да ови 
људи плате властодавцу, него се ствар сматра лк- 
квидиранои, да су уредно ствар измирили и може 
бити само парппце нзме1)у властодапца n пупомоћ- 
ника. Али у овом случају, господо, кад се тиче 
поресчопх власгн, оне нису ништа друго него ir\ :in- 
моћник лржаве и one за рачун државе врше na- 
плату. И ппкако n ни no каквој логпци ne може се 
друкчије замислити него да држава мора да води 
рачуна, какве lie чиновнике no моралшш условима 
постављати, који lie према лржанп примити и ма- 
теријалну одговорпост, ако би извршили какву 
злоупотребу у својој дужпостп у материјалном 
погледу. To je ono што уПпја кредит nainoj дјт- 
жави код простог n пеппсмепог света. Јер кад се 
дешавају случајеви да сељак престапе лично да 
му ое у кп.пжици убелемси плвћена пореза, и кад 
му се после тога иста пореза попоио тражи и се- 
л.аку каже да je порезнмк извршио проневеру, те 
да сел>ак морп поново порезу да плати, онда je TO 
неома ружна појава н један од основних узрока, 

због чега nam свет пема nonepeii.a у пореске вла- 
сти, потто се редовпо дешавд да порескп обвез. 
ппцп буду упућени na rpai)anci<y парницу 
uporni! дефрауданта, одпоопо пореског чипопи1п<а 
који je проневеру извршио. Ово je само једпа су. 
гестија и ja молим господипа Мпппстра да o томе 
размпсли n донесе измене које су потребне и кој,« 
iie пароду користитп. 

Знајући да je господин Министар финансиј^ 
једаи од такорећи највамшијих ч.чаиопа Краљевске 
владе и газда државне имовине, хоћу да ra умојгнм 
да приликом распорела и одлучивања no CIUIM , 
иатеријалнии издацима, који се чине у отитем 
интересу бпло за изграђ(ивање пугева. железницд 
или другпх јавних радова, поведе рачуна као ста. 
решина задруте у материјалном погледу да се -рц 
матерпјалпи издацп врше правплпо, ако хоћете 
да кажем na све покрајине, a ne да v OBOJ земл*« 
има и рођених синова и пасторчади, баш зато што 
сам и ja из јсдпога краја, који je апсолутно зане- 
иарен од ослобођења до дапас. због чега сматрау 
за моралпо обавезпо да овај апел учиним. И им^, 
i\liii поверења да ће Мтшстар финаншја поли-рц. 
Kv државног газдинства спроводити KIKO требд 
изјављујем да hy гласати за onaj предлог буџета' 
(Одобравање и пљеска№е). 

Потпрстссдиик Карло КовачевнК: Реч   има   r 
Јосил Стажић народнн посланик. 

Josip Stažić: Gospodo narodni poslanici, ja vc- 
rujem, da gospodin Ministar l'inansij.i želi i nastoij 
da n ovoj zemlji pravedno prebaci poreske terete ,'._ J 
porezovnike raznih kategorija, ali se ja nisam mooan 
uveriti, da će gospodin Ministar, kraj ovakvog teško« 
vremena kakvo dana« vlada, moći uspeti u tom svom 
nastojanju. Kad vi vidite, da se ovi poreski zakorji 
o zemljarini. tečevini gradiraju po kaputima, i ^ м 
vidite, da zakoni dopuštaju za više klase, da se ov_ 
država izigrava u porezi i da se mno^i cinički Jitie, 
ju zato, Sto mogu državu da iskorišćuju i da ju u- 
propašćuju, onda (a mislim da su neopliodno potreb. 
ne pravilne i shodne izmene i primene tih zakona. 

Gospodo, ja ću navesti jedan primer da vuiito 
kako ovo strašno deluje kad ga čovek uoči. Ja imatn 
u Petrinji jednu tvornicu salame, d. d. I kad mi zna. 
demo, da običan prekupac. koji se bavi prekunljav^. 
njem svinja, neće da kuni sviniu ispod 100 kgr., ;, 
da ne zaradi na komadu bar 100 dinara, i vidite k^| 
pogledamo i uporedimo sa tvornicom Gavrilović. км. 
ia kupi preko 40.000 komada svinja u erodini da^a 
što prestavlja svotu kad bi bilo po 100 dinara oči 
komada 4 milionr« dinara. Oni godišnje orodaiu <]() 
vaerona salame. Jedan vatron salame košta 400.000 
dinnra, a nekad ie stajao i 800.000 dinara. Dakle (>., 
vidite tu unoredbu. Za tih 40 vagona salame dobije 
tvornica IH miliona dinara, svinje koštaju 4 miliona 
dinara, dakle ostalo ie 12 miliona dinara. (Jedan L'ias- 
Cista zasluga!). Ne čista zasluga, daleko od tocri! i , 
/nam. kakvi su tu režijski troškovi i kakav je uređaj 
ia idem tako daleko, da su onih П miliona. dakle 
nntiili RO^ (ne računajući novac zo sirovinu dat),, re- 
žijski troškovi. 

Gosnodo, ostalo bi П miliona nnsolutno čistot; rio- 
bitka. I vidite, kako je ta tvornica ooorezovana. Po 
ickri/fnoi pvoioi bilansi od 400.000 dinara čisto"- ;\^. 
hitka M1;I('-". 40 000 drnštvnno"' noreza našoi državi 
Gosnodo kod mene ima Hudi. K'oii se hvple da im 
к-^чпЧпгЦс1 почр mes(>čtio 12000 dinara — Kućni tro- 
škovi  i  rashodi — moje  kuće, kaže,  iznašaju  po   10 
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liiljacla dinara mesečno. To verujem, jer se na ve- 
likoj nozi živi. Л kako je stanje oporezovanjal On 
je oporezovan sa 2.000 godišnje poreze, dočim kad 
vidite malog stolara, koji kad prodaš njega i sve 
što imade, i deeu, da plaća po 8 — 10.000 dinari 
godišnje, a tvornica G.-..\ rilović Ш.ООО cfinara. Tu 
gospodo, tu se buni narav, tu se buni pravda, protiv 
ovakvog nesrazmernog opterećenja naših građana. Ja 
sam zatekao, kad sam biran za načelnika gradskog 
u Petrinji, da tvornica plaća f,rradu za trošarinu, za 
električnu struju, vodovod, 20.000 dinara. Zato je na- 
met bio u gradu na 400% a danas tvornica plaća gra- 
du oko 700.000 dinara svih pudav;>iija, ali je zato na- 
met od 400% pao na 60%. Neka g. Ministar, prelista 
bilanse tvornica, pa će videti koko se država vara 

Ja sam podneo prijavu ИШ godine i to izrav- 
no Pietsednikn vlade protiv tvornice Gavrilović. Iza- 
šao je jedan organ, inspektor Ministarstva finansija 
i javio se kod mene po ovoj dostavi Pretsednikn vla- 
de. Kad sam ugledao iog činovnika, inspektora Mi- 
nistarstva rinansija, — kad je ušao u moju sobu - 
drhtao je kao mali prutić. Gospodine veli, — ja sam 
očajan — doveli ste me u težak položaj. — Zašto? •■- 
Pomislite ja moram da se borim protiv tvornice Gav- 
rilovića. šia ću ja jadan sa .'1000 — 4.000 plate, da 
se uhvatim u koštac sa gigantom, to je meni nemo- 
guće! 

I znate li kakva je bila posledica inspekcije? In- 
spektor je otišao,  podneo  referat,  i  tvornica,  mesto 
što je plaćala    60.000    dinara, dignuto    je    na   120 
hiljada dinara. Sada je sniženo na 40.000 dinara, ,1a 
mislim, da gospodin Ministar vrlo dobro zna, da mi 
govorim?   i  5a  njegovim  činovnicima,  i  kad  vidimo 
njihov  bedan   položaj,  oni   i  sami   vide  te  nepravde, 
r>!i oni nisu u mogućnosti, da naplate ono, što bi se 
moglo naplatiti u ovoj zemlji, jer nisu u mogućnosti, 
da  se uhvate u  koštac sa  velikim  kapitalistima, jel- 
ko bi to učinio, našao bi se na ulici. (Ministar tiiuin- 
Sija dr. Milorad Đorđevič: Gospodine poslanice, znate 
li, da nam navedete jedan jedini primer, da je n*ko 
bočen na ulicu, zato što se uhvatio u koštac sa kapi- 
talistima?!  Nemojte govoriti  napametl). Ja  ne  (jo- 

da, cati 2.000 dinara poreze. Međutim sveukupno izgk-. 
kao da su sve čergice, i kao da nem;.' boljih i velikih 
kuća. Ja inndem malu čergicu, i kad vidim, da tvor- 
nica Gavrilović plaća za, luksuznu palatu, kao i ja, 
gospodine Ministre, budite uvereni, da se u meni bu- 
ni pravda, i da je čovek u ovakvim slučajevima u 
slanju, da, ide još dalje. Ja te slučajeve ne iznosim 
napamet. Ja sam vam naveo primer, kako u gradu 
Peliinji, a vi ćele n;>t;i ovakvih primera, пшоцо i Vi ste 
u mogućnosti, da ih nadete. Ja sam razgovarao sa 
jednim bankarom, koji je slučajno moj drug. išao 
je samhom u školu. On ima oko 12,000.000 dinara. 
On je meni kazao: Ti si boljševik! Ti po zborovima -ro- 
voriš grozno protiv nas kapitalista. Ja sam mu re- 
kao: Svi kradete i varate državu. Sve što si stekao, 
većim delom si oštetio državu. 

Konačno mi je rekao: »To je zakon kriv. Zekon 
mi daje  ino,t;nćnos!i, da lažem  i  da  napravim  lažnu 
bilansu i da budem manje oporezovan, a pošlo to svi 
čine, tO činim i ja. Ja vidim, da u ovoj zemlji svi ka- 
pitalisti varaju, pa varam i ja«. To su strašne stvari. 
Uočio sam vaša nastojanja, jer ste društvenu porezu 
od  120 miliona predvideli u ovoj godini u iznosu od 
300 jniliona. Znači da ima nešto trulo u državi Dan- 
skoj. Vidi se vaša želja, da postignete u ovom pravcu 
poboljšanje, a ja vam ne činim prigovore nego uka- 
zujem pni  i način. Dajte instrukcije vašim činovnici- 
ma,  pošaljite im  raspise u kojima  će te  im  reći, da 
se ne boje i da im se ništa neće dogoditi, ako budu 
sovesno vršili svoju dužnost i da im neće moći ništa 
ni Skupština. Jer ako privatna preduzeća daju pet i po 
milijardi  činovnicima   na  ime  prinadležnosti  svojih 

činovnika,    onda je ova cifra    društvenog poreza u 
iznosu od 300 milijona jako mala. Ja verujem u iro- 
spodina  Ministra  finansija  i  znam  kako je to teško 
biti   na  njegovom  položaju,  ali  će on  i  sam  osetifi 
kada zgrabi jednog kapitalistu koliko će se elemenata 
protiv njega oboriti i videćete štai će on doživeti u 
ovoj  zemlji. 

Ovo sam izneo dobronamerno i zato što imam 
puno poverenje u Ministra finansija i što shvalam tes- 
tu situaciju u kojoj se on nalazi, jer kod nas parti 

vorim   napamet,  gospodine  Ministre,  ja  ovde  dajem     zanstvo i korupcija idu  tako    daleko, da sprečavaju 
časnu reč, ako g. Ministar izašalje jednu komisiju U 
tvornicu Gavrilović, da će uneti  najmanje   1,000.000 
dinara u svoj budžet, a ako mi protivno dokaže, ja 
se dadem streljati javno ovde u Narodnoj skupštini. 
Svojevremeno bečke novine donele su jednu  noticu, 
n kojoj se veli, da je vlasnik tvornice Gavrilović, tako 
piše u novinama, prokartao 2,000.000 dinara u baru, 
i   rekao:  »Pa  makar sam  imao jedno razonodenje«. 
Taj isti vlasnik tvornice, bivši je mesar sa, možda tri 
razreda srednje  škole.  Kad  su  gospode  direktora u 
^tanju, da nose svilene oprave od 20.000 dinara,   m h 
mogu i državi, da plate porez, Ja sam vam dao časnu 
reč,  i  kažem   vam,  gospodine  Ministre,  izvolite  и ■ 
tražiti  poslovanje,tvornica, i  to  ne  po činovnicima, 
koji će tamo drhtati, (lego koji će biti svesni, da bra- 
ne interese ove zemlje, pa ćete naći mno^o novaca u 
ovoj  zemlji.  Gospodine Ministre, vi se sećate, onog 
što sam  rekao u  načelnoj  diskusiji, što se dogodilo 
u Čelioslovačkoj, ede je savest  poreskih činovnika  išli 
lako daleko, da je došlo u jednom slučaju do brak) 
razvodne parnice. Л kako se kod nas to ispituje? 

Da kažem kako izuleda kućarina. Kućarina u Pe- 
trinji iznosi 150.000 dimra, a u Petrinji ima 1200 ku- 
ća. Ni jedna čergica nije oporezovana manje od 100 
dinara kućarine, a imamo palate, koje bi mogle pla- 

sva dobra nastojanja u tom pravcu. Meni su te stvari 
poznate.  Ja   sam  kao pretsednik  opštine  u  Petrinji 
imao posla i sa ministrima i sa intervencijama sa raz- 
nih mesta abog toga što sam firmu Gavrilović opte- 
retio, da plati ono, što je po zakonu bila dužna da 
plati. Ja sam bio u večitoj krizi, da padnem sa toga 
položaja, na koji sam došao poverenjem naroda. Za- 
to neka sada Ministar finansija, koji ne zavisi od Na- 
tođne skupštine i narodnih poslanika, a ima znanja, 
neka sada svoju moć i svoju energiju stavi u pokret, 
pa  će   videti   koliko  će   naći   miliona.   Neka   prelista 
malo knjige Tivara, pa malo Patine knjige, pa knjige 
raznih firmi u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani i drug- 
dje pa će, budite uvereni, videti da društvena poreza 
treba da budi1 sedam stotina milijona kao i zemljarin i. 
Generalni direktor  firme  Gavrilović dobio je uverc- 
nje, da plaća istu porezu kao i  ja koji imam 4  ju- 
tra zemlje i plaća prema tome istu školarinu od 200 
dinara kao i ja. Direktor škole mi kaže: ,.Pa zar se 
u vama ne buni vaš poslanički ponos.    Prema uvere- 
niu vašem i njegovom vi morate podjednako da pla- 
tite školarinu". Vi gesoodine Ministre imate moguć- 
nosti,  da  skrenete   pažnju  gospodi  banovima,  da   u 
OOgledu školarine banovine postupaju onako, kan Sto 
je to u smislu zakoin. Pvo gospodine Ministre to sam 
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učinio u najboljoj nameri i verujem, da ćete u va- 
šim nastojanjima, ako ne budete zavisni ni od koga 
noiro od svoje savesti i ako budete imali pred so- 
bom interes ove /cinije u što ja ne sumnjam, ve- 
rujem da ee se u ovome pravcu mnoge stvari popra- 
viti. (Odobravanje i pljeskanje). 

Potpretseđnlk Karlo Kovačević: Reč ima narodni 
poslanik g  dr. Matej Peric. 

Dr. Matej Peric: Gospodo narodni poslanici, 
prije nego šlo predem na lemu, o kojoj sam danas 
želeo uzeti reč, mislim da je potrebno i da mi je duž- 
nost iz puno^ uverenja pozdraviti odlučan stav g 
Ministra finansija u pitanju čuvanja naše valute, kao 
izraza i Vidnog predstavnika naše nacionalne imovine. 

Ne može se na ovome mestu preći bez konsta- 
lovanja činjenice, da je odlučan stav g. Ministra Ti- 
nansija u tome pravcu vratio zemlji izvesnu ekonom- 
sku smirenost i sigurnost, i time stvorio jednu po- 
voljnu psihozu i predispoziciju za mirnije, hladno- 
krvnije rešavanje svih teških ekonomskih i socijalnih 
problema, koji pred nama iskrsavaju. 

Poznata teza, našeg uvaženog ,L,r- Ministra finan- 
sija dobiće, mislim, pravu i punu zadovoljštinu tek 
idućim događajima, a meni nije namera i ne smatram 
se pozvanim, da svojim predviđanjem mogu davali 
unapred merodavna mišljenja. 

Kao člaji Vladine većine, koja nosi punu odgovor- 
nost za politiku Kraljevske vlade, želim ovim povo- 
dom, i mislim na pravom mestu da stavim neke svo- 
je primedbe po pitanjima poreskog zakonodavstva i 
poreske administracije. 

Pogibeljna je praksa, koju smo usvojili, da su- 
više brzo i naglo i bez promišljanja donašamo po- 
jedine zakone, naročita je pogibeljna takva praks;', u 
donošenju poreskih zakona, koji imaju da nametnu 
zemlji nove terete. 

Normalno je da se 6 projektovanim zakonskim 
nacrtima, prije uzakonjenja upozna javnost. Naročito 
pretstavništva interesiranih stručnih korporacija i u- 
stanova, i tek nakon ovako^ konsultovanja — even- 
tualno i anketiranja — da se zakonski nacrti pred iju 
Narodnom prestavraštvu. Pa kako se postupa danas0 

Zakonske nacrte sastavljaju gotovo redovno činovni. i 
Ministarstva; koji često nisu nikada bili u položaju, 
da zakon praktički provadaju. U mnogo slučajeva za- 
kon se donaša po starim uzorima, koji ne odgovaraju 
raju našim privrednim prilikama, čiju sadržinu jav- 
nost može da pozna fek kad nacrt stigne na diskusiju 
u Narodno pretstavništvo. Dakako da nastaje nezad > 
voljstvo, priređuju se protestni zborovi, lete pretstav- 
ke, zakonska se osnova pod pritiskom javhog mi- 
šljenja preinačuje i tek na kraju dobijamo poreski 
zakon, koji nikome ne odgovara, ni zamišljenom fis- 
kalnom interesu, ni opravdanom interesu porezovni- 
ka. Ostaje samo trag nezadovoljstva. 

П vezi sa tehnikom donošenja naroCito poreskih 
zakona potpuno je im mestu prigovor, da se nikada 
unapred ne pripremaiu Potrebne tiskanice i predrad- 
nje, da se činovnici, koji trebaju ove zakone da spro- 
vode, slaviiain pred gotov cilj praktičnog snrovode- 
nja zakona, koji nisu nikada imali prilike ni proučiti 
a snmvoditi ih ne mogu jer nemaju tiskanica, for- 
mulara i blanketa. 

Izdaju se na brzu  ruku neprostudirani pravilnici 
čije  odredbe  nniesto  dr. zakon  razumljivo  tumače  i 

sprovodenie pojednostavljuju, one  loš više posao 
znmršavaiu, Ilustretlvan je primer kod člana 28 najno- 
vijeg poreskog zakona o nadopunama, kojim se odre- 

đuje način knjiženja uplata dozvoljenog obročno^ 
otplaćivanja i t. d. Tu će se knjiženja provedem već 
za mesec januar i Februar morati križati i nanovo 
pravilno proviadati. Isto je tako i s odredbom § \n 
u pogledu poreskih karata za kućnu poslugu, kotih 
još uvek nema kod poreskih uprava. Ovakvim pro. 
pustima ne sme se stvarati nezadovoljstvo tamo, o-cj-. 
!,ra ne mora biti. Porezovmk, kad mu se već iianiL.. 
ĆU novi tereti, ima svoje građansko pravo da /п i 
na čemu je. Više puta poreski teret gubi svoju oštri- 
nu, ako se porezovniku servira na zgodan i prihvat! liv 
način. 

Prelazeći na svoje primedbe q poreskoj admini- 
straciji; imam u glavnom u vidu prilike u Savsko! 
banovini, gde je do 1929 godine postojalo osam Vi'- 
nansljskih  direkcija, koje  su  vodile  poresku  Upravu 
po uputama Ministarstva finansija, možemo mirne 

duše reći na zadovoljstvo ne samo Ministarstva finan- 
sija, nego i na zadovoljstvo poreznika. Tada je ttakoh 
kratkog režima oblasti finansijskih direkcija došlo 
do ustanovljenja, jedne centralne uprave za Savsku 
banovinu — do savske finansijske direkcije, koja vo- 
li administrativu putem svojih poreskih uprava. 

Poreske uprave, koje su dotle bile samo blagai- 
nički uredi, dobile su delokrug bivših finansijskih ilj. 
ekcija, one danas vrše razrez svih vrsti рогега 'l 
inoglh taksa. Naplaćuju redovno na celoj svojoj te. 
itorlji sve državne dažbine, jer je većini opštinskih 
prava oduzeto pravo ubiranja. S druge strane finan- 

.11 
rekcija,  one   danas  vrše   razrez  svih  vrsti   poreza 
mnogih taksa. Naplaćuju redovno na celoj svojoj  te- 
т"" 
u 
sijske  direkcije  postale su  prizivna  nadleštva,  te 
sav posao iz pojedinih banovina u njima centrali/,',. 
van. 

No baš radi ovog centralizovanja dolazi do mno- 
gih opravdanih nezadovoljstava, do haotlčnog postun- 
ka  i stanja  u  poreskoj  administrativi. 

Savska finansijska direkcija opterećena je g0. 
dišnje sa 300 - 100 tisuća akata, pa kraj hedovoli" 
nog broja stručnog činovništva kod sadašnjeg svoga 
aparata ne može da se makne iz zastoja, u kop '^ 
/apala bregovima akata, molbi, žalbi, priziva, tužbi 
i t, d. Porezovnicl ne dobljaju na vreme opravdane oi'- 
pise, rešavanja žalbi pa često plaćaju dažbine, ko'e 
više ne postoje. 

Baš ova finansijska direkcija — a i poreske ц, 
prave, u koliko sam se mogao upoznati — snabde- 
Vena je sa bremalim brojem činovnika naročito struč- 
no spremnih - a da bi bila u stanju da sve poslove 
svoje nadležnosti može na vreme posvršavati mada 
se radi najpožrtvovanlje, pa i preko radnog vremena 

Natovareni su na ta nadleštva- možda i sasvim 
suvišni poslovi na primer imaju da vode samo u ra- 
čunovodnoj blairajničkoj struci nekih 16 knjiga. Po- 
znam više poreskih uprava s velikom teritorijom. ko- 
je, imaju za šefa razmerno mladog i još ne posve гц- 
tmiranbp činovnika, a u pomoć su mu data 2 — 3 по- 
reska pripravnika. Nemaju ni dnevničara ni služite- 
l.ja. Pitam ja, da li taj broj činovnika može da po- 
svršava posao na vreme i da li taj posao može da 
bude dobar? Za^o dolazi do opravdanih tužba i neza- 
dovoljstva i porezni obveznici se tuže, da nikada 
ne znaju za stanje svojih obaveza ,i na osnovu čega 
duguju. 

Tu je uzrok velikog zla i njega treba u korenu 
lečlti. Moramo hitno napustiti princip centralizovanja 
upravnih a naročito finansijskih i poreskih vlasti, jer 
nam donosi danomice nenaknadivu štetu i fiskalnu 
a i porezovničku. 
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Savska finansijska direkcija je, dakle, suviše glo- 
mazan aparat, a da bi mogao uspešno svršavati posao 
sa teritorije bivših 8 Hnansijskih direkcija sa ()0 ')o- 
reskih uprava, i mi moramo pristupiti rasterećenju to- 
ga aparata osnivanjem jedne nove finansijske direk- 
cije za Savsku banovinu. 

Neka mi se ne zameri, ako sa ovoga mesta i 
ovim povodom progovorim nešto i »pro doma sua«, 
jer je i objektivno opravdamo, i molim g. Ministra 
Hnansija, da svrati svoju pažnju mojim izvodima i 
})(»vede računa o opravdanoj molbi, kojom se na nje- 
ga  obraćam. 

U Osjeku, gde je bila ranije finansijska direk- 
cija, pa obiasn;. Finansijska direkcija, a docnije finan- 
sijski inspektorat, to je sve likvidirano - stoje da- 
nas velike prazne prostorije u državnoj zgradi, ko- 
je željno iščekuje, da se u Osjek vrati finansijska di- 
rekcija. Državu to ne bi ništa skupijo došlo, kada 
bi u te prazne prostorije smestila jedan deo Savske 
Finansijske direkcije, a poslovi bi se znatno bolje od- 
vijali, u korist fiskalnog interesa i na zadovoljstvo 
porezovnika a i na prosperitet privrednog života 
ne samo grada Osijeka, nego i ostalog područja, ko- 
je bi potpalo nod ovu direkciju. 

Tim bi se ujedno barem u jednom delu popra- 
vila nepravda ranije učinjena ovom jakom privred- 
nom i kulturnom centru, koji je dana-: osuđen na po- 
stepeno umiranje. Ta se nepravda sastoji u lome, da 
su kao preko noći iz ovoga gnada uklonjen:' sva vl- 
cr; državna nadleštva, koja su od mek u Osjeku i- 
mala svoje sedište. 

§to se liče egzekutivnih naplata poreza zameram. 
(hi se suviše nemilosrdno vrše. Imade istina i oprav- 
danih slučajeva, ako hoćemo objektivni da ostanemo, 
;!li ne moru se opravdati svi ekscesi, koji su po gde- 
gde vršeni bez obzira na to. da li su porezovnici 
možda i bez svoje krivice ostali dužni porezu. Neću 
ovde da nižem pojedine suviše drastične slučajeve, 
koji izgleda da su postali u bezobzirnosti pdreskih 
organa kao neko pravilo - - jer je o lome bilo do- 
str\   govora u ovome Domu. 

Nadam se da će § 28 najnovije novele Zakona o 
neposrednim pore/ima. kojim je reeulisan način pla- 
ćanja dugova nastalih do kraja 1932 godine ■ te 
loše metode u egzekutivnom postupku i ako ne sn- 
svim  onemocrućiti, a ono znatno ublažili. 

Za pohvalu  je. što se g. Ministar finansija u dis- 
kusiji Finansijskog zakona dotakao pitanja činovnič- 
kih plaća, koje su zbilja reducirane do minimum.i eg- 
zistencije i ne može se pomišljali na dalje snižavanje. 

Odredbom Finansijskog zakona o restringiranju 
honorara činovničkih za uposlenje kod vauredne kan- 
celad-ijske dužnosti bojim se. da se je slalo samo rta po 
puta.   \ zašlo tako mislim? Evo zašto: Ako postoji 
tvrdnja,  da pojedini  činovnici uživaju  više sinekura 
sa ogromnim honorarima, a ona je tačna, onda se o- 
vom odredbom o restringiranju ta anomalija nije po 
^vcmu othranjena   već -amo na pola        pa kad zm- 
mo   da   je  kod svili  činovnik::- izvršena  redukcija   na 
Jednakoj bazi i svi podneli na tai način /rivu u op- 
ćem   interesu, to mislim, da bi bilo potrebno pome 
mitu   odredbu upotpuniti  l-ko. da  ni jedan  činovnik 
ne   može imali više od jedne sinekure, ako ih je više. 
imaju se ostale oduzeli i podelili onima, koji su mož- 
dn   isto lako zaslužni i vredni, kao i dosadanii uži- 
vaoci, a nalaz.' se možda i u ležim materiialnim pri- 
likama. Nisam  imao prilike uzeli  reč kod donošenja 
Zakona o izmenama zakona o neposrednim porezima, 

pa samo ukratko ovde hoću da se osvrnem na taj za- 
kon. 

Najnezgodnija je odredba glede ustanove mini- 
malne slavke poreske osnovice, jer je prouzročili 
opravdano jedno veliko nezadovoljstvo, a dovesti će 
do velikih nejednakosti i nepravda u samom opore- 
zivanju. Ovde se nije smeo samo Tiskalni interes dr- 
žati pred očima, nego morao je doći u obzir isto tako 
i momenal pravičnosti s jedne strane, a realnost mi- 
nimalnih stavaka i platežna mogućnosl s druge stra- 
ne. Samo jedan primer da navedem: Neka tvrtka ima 
centralu u Osjeku, a filijalu u Dalju i Cepinu. Po tu- 
mačenju pravilnika ima se minimalna stavka na sva- 
ko mesto posebno uračunati. To znači pošto odnosna 

' firma ima sedište u centrali -- gradu, to će kirij.i z i 
stan doći u obzir i kod izračunavanja minimuma i u 
malim selima plus kirija za lokal kod svake pojedine 
radnje. 

Primer:  za  stan  Osijek 36.000  godišnje 
lokal  Osijek 48.000 godišnje 
lokal čepin 6.000 godišnje 
lokal  Dalj 4.800  godišnje 

Minimum bi izgledao ovako: 36.000 \ .'i,') ~ 
120.000 30% kirije za lokal centrale (14.400 Ji- 
nara) za centralu dakle svega minimum 140,100 di- 
nara. 

Za filijalu u Cepinu 120,000 + 20% kirije za lo- 
kal filijale (1.200) svega dakle 127.200. 

Za filijalu Dali 126.000 + 10% kirije za lokal fili- 
jale (480) svega dakle   126.480 dinara. 

[Jporedili se Dalj i Cepin sa Osjekom, za koji je 
utvrđena osnovica od 140.000 dinara, smešno je i za- 
misliti, da takva osnovica za Cepin može iznositi 127 
hiljada i 200 dinara, a za Dalj 120.480 dinara. 

Do ovakvih apsurda vodi jedan na brzu ruku ska- 
lupljeni rad. kojem dajemo moć zakona, a koji je u 
stanju da potpuno upropasti tu i svaku drugti firmu. 

Sama praksa, opravdano se bojim   pružiće nam 
još i strasnijih primera. 

.Moje duboko osvedočen je je. da se napravila ve- 
lika pogreška donošenjem zakona o izmeni tečevine, 
i da se njime neće polučiti opravdana svrha i cilj Mi- 
nistarstva finansija 1. j. kako bi se došlo do korek- 
ture dosadašnjeg nejednakog i prema tome nepraved- 
nog oporezovanja. 

Kao korektiv bolje bi poslužila dohodarina I. j. 
kad hi se na ranije postojeće oporezovanje pridodao 
još i pore/ na ukupni dohodak odnosnog poreskog 
subjekta, pa će se g. Ministar finansija konačno ipak 
morati pozabaviti studijom dohodarine i poreza m> 
imovinu u pretstojećoj temeljitoj reformi naSeg po- 
reskog sistema. 

Nije pravedno da se nije uzeo dovoljan obzir u 
zaštitu i gradskih zanatlija jer je i njih trebalo paušali- 
rati kao i silne zanatlije u mestima označenim u tač. 
III čl. 37 Zakona. Moje je duboko uverenje da silnim 
zanatlijama u uradu ide isto tako loše ako ne i gore, 
kao i onima na selu, jer ih je u uradu i mnogo više 
i režije su veće. Smatram da je potrebno naći nači- 
na i puta da se i njima pomogne. Neka mi bude ov- 
de dozvoljeno ukazati i na potrebu hitne reforme zem- 
ljarine, a isto lako i kućarine. Sto se tiče zemljarine, 
ona je još i k lome opterećeno i uzela kao osnovica 
mnogobrojnim samoupravnim prirezima, 1 nije više 
?avremena. Katastralni prihod zemlje koji RI'«*' os- 
ni vičan zemljarini, ustanovljen je u doba najjačih 
žitarskih cena, i shvatljivo je da ta osnovica nema vi- 
še u današnjim prilikama pravo na opstanak, jer ako 
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pšenica stoji danas dinara 100 po metar-centu, ne 
može da se plaća porez koji se računao po metar- 
centu pšenice od 300 dinara. U mojem srezu otpada po 
jutru zemlje 1Г)0—200 dinara, pa i više ukupnih daž- 
bina. Pa se pitamo, da li ove poreze i prireze moJle 
zemljoradnik kraj današnjih cena svojih produkata da 
plati? Pitanj'." zemljarine mora da se resi hitno i u 
korist zemljoradnika. 

Ako se bude porezno zakonodavstvo modernizi- 
ralo, ako se ono bude prilagodilo današnjim okolno- 
stima i privrednim prilikama, ako se broj raznih po- 
reza specijalno broj bezbrojnih samoupravnih pri- 
reza snizi, ako se budu snizile previsoke porezne sta- 
vke, tako, da će poreska stavka odnosno odmereni 
porez odgovarati prihodu porczovnika — uveren sam, 
da će prestati poreski nemoral, o kojem se toliko 
govori a kojemu u većini slučajeva nije kriv porezov- 
nik iiepo poreska administracija, nelogičnost i prete- 
ra'nost zahteva pojedinih poreskih odredaba. Samo se 
susretljivošću, samo sa racionalnim opterećivanjem 
porezovnika moći će država sebi osigurati redoviti i 
trajni prihod. 

Imajući puno poverenje u vodenje opšte finan- 
sijske politike uvsaženog g Ministra finansija i u O- 
čekivanju da će ove moje dobronamerne primedbe 
naići i na puno njegovo razumevanje i uvaženjc — 
'.izjavljujem da ću glasati za budžet ovoga resora. 
(Odobravanje i pljeskanje), 

Potprelscdmk dr. Košta Popović; Ima reč g. Ste- 
van Šiftar. 

Stevan Šiftar: Gospodo narodni poslanici, stoje- 
ći pred svezom impresijom, koju nosim sa obilaže- 
nja svog sreza, nalazim za svoju dužnost, da ovde 
skrenem pažnju g. Ministru finansija na neke narod- 
ne potrebe, a isto tako i na neke tegobe, koje bi tre 
balo, da se što pre sprečc odnosno ublaže. 

Mi znamo, gospodo, da jedan od najtežih polo- 
žaja u današnjoj situaciji jeste svakako položaj g. 
Ministra finansija. On je onaj vijak na preši, kojim 
država treba da isiišće od svojih poreznika sve šio 
joj je potrebno za normalno funkcioniranje. 

Njemu na suprot stoji porezovnik, naročito seljak, 
mali obrtnik i trgovac svestam svoje državljanske du- 
žnosti, koji je sporazuman, da da državi "sve što je 
u njegovoj platežnoj moći danas u ovo teško doba 
ekonomske krize. Ali, i g. Ministar treba da bude o- 
bazriv da ne steže poreski vijak dalje, jer je u opas- 
nosti da nam ti obruči na toj preši popucaju. 

Neminovna je potreba da se što pre revidira Za- 
kon o zcmljarini i zemljarina snizi, koja je previ- 
soka. 

Ja sam i prošle i pretprošle godine sa ovoga me- 
sta u svome govoru napomenuo, kuko se grbe 'eda 
seljaka porezovnika, ne samo pod redovnim državnim 
porezima, već i ostalim teretima koje država propi- 
suje, a naročito pod zaostacima poreza iz ranijih go- 
dina. 

Istina taj moj prigovor nije ostao glas vapiju- 
ćeg u pustinji, te moram s ovog mesta da zahvalim 
K. Ministru što je svojim predlogom Narodnoj skup- 
štini omogućio da se je doneo zakon kojim je bilo 
omogućeno da se osnuju poreske komisije, a koje su 
imale za dužnost da preispitaju uzroke svih zaostalih 
poreza i to onih interesanata koji budu molili oproštaj 
Od plaćanja  zaostalih poreza. 

Poznato mi je da su se tom blagodati poslužili 
nogi porezovniti seljaci moga Sreza belovarskog, m 

koji su bili neopravdano oporezovani dohodarinom  i 
u zakonskom  roku podneli žalbe. 

I šta se sada dogodilo? I ako su poreske komi- 
sije bile na visini, najsavesnije ispitale svaki slučaj 
pojedinačno i sa svojim predlozima uputile akta nad- 
ležnim finansijskim direkcijama, t. j. Savskoj fiiian- 
sijskoj direkciji u Zagrebu na konačno rešenje te 
odobrenje za otpis. Finansijska direkcija u Zagrebu 
sastavila je nadkomlsiju od stručnog osoblja a bez 
jednog člana iz naroda, poznavaoca prilika ovoga sre- 
za, čiji su predloži bili na rešavanju. Zar je onda ču- 
do, gospodo, da je ta komisija učinila mnogo pro- 
pusta i grešaka. Ta je komisija radila po nekom prin- 
cipu šablonski, te. u svakoj opštini usvojila jedan 
izvestan postupak molbi i brisala zaostalu dugovinu, 
a preostale molbe vratila neuvažene. Ovakav povr- 
šan rad izazvao je veliko negodovanje medu narodom, 
jer se dogodilo da je porez otpisan često jačem po- 
rezovniku. Ja znadem slučaj, ^de je porez otpisan po 
rezoviku koji imade 13—15 jutara zemlje, punu sta- 
ju stoke, dok drugima koji nemaju ništa drugo nego 
malu sirotinju od 3 — 4 jutra zemlje a bez ikakvo 
stoke, ostavila je porez neotpisan. Napominjem, česrn 
puta takav porezovnik nije ni spadao pod odmjeru do- 
iiodarine. Za sve ovo negodovanje ponajviše su kri- 
ve katastarske uprave. 

Unatoč više naših, a i od strane naroda, urgenca, 
upravni organi katastarske uprave ne brinu se do- 
voljno da požure i posvršavaju davno podnesene mol- 
be za otpis. Kada bi katastar bio u redu, zar bi se mo- 
glo dogoditi da je porezovnik sa 3—4 jutra zemlje 
uopšte mogao doći u obzir za odmjeru dohodarinc? 
Ne, kad znademo dn, je za odmjeru dohodarinc tre- 
bao da ima najmanje  10 jutara zemlje. 

Dvanajesti je čas da se katastar uredi. Katastar- 
ske uprave treba da vode spremni činovnici sa punn 
mara i ljubavi prema narodu, i to oni koji daju ga- 
rancije da im je to prva dužnost da riješe davno pod- 
nesene molbe za otpis, pa makar i u produženju rad- 
nog vremena uredski sati. Imade dnurih važnih ra- 
dova s kojima bi katastarska uprava trebala da po- 
žuri i izvrši, kao reambulaciiu i identifikaciju. 1 (ц 
se mora prestati sa dosadašniom praksom, ta i posao 
pojednostaviti i pojeftiniti. Ne mOGru a da ne spo- 
menem da se narod motta sreza često i opravdano 
žali i prierovara na rad naših poreskih uprava, odnos- 
no njenih izvršnih orcana, egzekutora Ko su ti i ka- 
kvi su ti erzekutori. čuli smo Već u više navrata i o.i 
više predfovornika. i ja ih radi kratkoće vremena 
nnću. ponavljati, a di su takovi, osim redih iznimaka, 
nije nikako čudo, jer se ne pazi dovoljno na njihov 
predživo*  prigodom postave v službu. 

Jn znadem slučajeve da su se na takova mesta po- 
stavljali ljudi kažnjavani, koji su se grubo odrešili 
o državu i narodno jedinstvo, pa zar je onda čudo 
da se takav čovek u službi esrzekutora u kratko vre- 
me pgrešio o svoiu službenu dužnost kradom i pro- 
da ioni uredskih akata, tako da je morao biti prodan 
državnom odvjetništvu na procron? Na naše proteste 
zašto se ovakvi ljudi postavljaju, dobijamo odgovo- 
re da nt to privremeni nameštenici i to prema po- 
trebi i da se za tu službu ne mogu spremniji da na- 
du. Kaže nam se da za ovakve nameštenike nema 
budžetske mogućnosti, već se plaćaju iz fonda ovišlnh 
'roškova 

Gospodo narodni poslanici, što su ti ovršni tro- 
škovi  i taj  fond, vama je poznato koji  živite  u na- 
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rodu, pa sle svjedoci, kako se ubiru, često puta pro- 
lupropisuo i protuzakonito. 

Od tih ovršniii troškova najviše trpi i pod nji- 
ma stenje naš seljak, naš najbrojniji 80^" porezovnik 
U državi. Vi znadete, sigurno ste lično osvedočeni, 
da se kao najmanji ovršiii trošak uzima za 10 dm. 
bez razlike, koliko je poresko potraživanje, pa ma- 
kar to bilo i od nekoliko dinara zaostataka. Ako u- 
očimo i ovu tešku činjenicu kada znademo da naš 
seljak imade svoju zemlju raštrkanu na više slrnui i 
više parcela«, biva da imade po 3 — 4 poreske knji- 
žice. Kadu egzekutor dođe, pribije mu na svaku o 
vakvu knjižicu po 10 dinara. Pa kad znademo da su 
gospoda egzekutori vrlo revni u službi da nakupe što 
više ovršmli troškova i stvore što veći lond, poseću- 
ju oni pojedinca porezovnika i 2 — li puta u godini, 
pa makar, kako sam napred spomenuo, to bio za- 
zaračunato je 10 din. za istu. 

A sada je međutim, u tom pogledu učinjen i je- 
dan novitet jednostavno šalje se porezovniku poštom 
opomena na dospjeli porez i odmah u toj opomeni 
zaračunato je 10 din. za istu. 

Na početku napomenuo sam, da sav tako ubran 
novac ide u fond ovršniii troškova, iz kojega se pr- 
venstveno  plača  taj kadar egzekutora,  nadalje,  na- 
vodno služi za neke sitnije uredske potrebe, a preosta- 
lak šalje se l'inansijskoj direkciji, koja iz tili tako do- 
bivenih fondova dijeli nagrade ostalom činovništvu. 

Sa ovakovom praksom mora se prestati; ako se 
već ukaže takova potreba da se mora izaslati i egze- 
kutora, taj trošak treba da bude minimalan, ne smi- 
je se dopustiti da ga se čini glomaznim, kao što je to 
do  sada  bivalo, jer  je  g.  egzekutora  pratio  jedan 
opštinski  činovnik,  zatim  žandarm,  pa dva  patrole,i 
sa kolima za transteraciju, dakle čitava jedna ekspe- 
dicija. Ovisni trošak ne smije se udariti šablonski na 
.svakog porezovnika, u svakom slučaju treba ga sve- 
sti na što umjereniju i snošljiviju visinu. 

Kako je vrijeme kratko, neču mnogo da duljim 
sa tim egzekutivnim troškovima i podvlačim da je 
seljački narod svjestan svoje dužnosti, i nastojati če, 
da UZ redovan porez otplaćuje i zaostatak iz ranijih 
godina, ali tražim da se ne uznemiruje i ne nanaš.iju 
mu se nepotrebni troškovi. 

Teško pogađa narod plaćanje zaostalih prenos- 
benili taksa, iz ranijih godina, i tu nije ništa uči- 
njeno. 

I u prošlogodišnjoj budžetskoj raspravi upozorio 
sam sa ovog mesta g. Ministra, kako je cenzura Mi- 
nistarstva finansija u Beogradu povisila u većini za 
100% prenosbene takse na darovne i kupoprodajne 
ugovore iz ranijih godina. Ta povišenja više puta tako 
su velika, da ni ostavština ne vrijedi, kolika je taksa. 
Znadem jedan takav slučaj, gdje nasljednik dobro- 
voljno daje nasledili komad zemlje poreskoj upravi, 
da ga proda i naplati taksu. Poreska uprava to od- 
bija, jer znade da to ne bi postigla i knjiži se na nje- 
g-ov daljni posjed. 

Rak-ranu muči naš seljački narod odnosno onaj, 
koji se je ogrešio i učinio monopolski prestupak, 
»nedozvoljenog sadenja duvana«. Imade dosta tako- 
vih slučajeva i u mome srezu, da je koji seljak ne- 
svjesno,nepoznavajući dovoljno strogost monopolskog 
zakona ili da mu je neko i/, zlobe na njegovom uda- 
ljenom zemljištu slobodno posijao diivan ili je nikao 
i sam. Takav bude kažnjavan više puta na basnoslov- 
ne sume, toliko da mu ni cio posjed ne vrijedi. 

Priključujem se molbi moga poslaničkoga dru- 

ga Dobrovoljca, koji je u generalnoj debati vrlo li- 
jepo ocrtavao sve tegobe koje pojedinac u takovom 
slučaju mora da snaša, te apelujem i ja i molim gos- 
podina Ministra da se sve do sada izrečene osude re- 
vidiraju, po mogućnosti otpišu ili bar snize, na iznos 
koji neće biti ubitačan po daljnu egzistenciju poči- 
nitelja. 

Kada je već reč o monopolu, molim gospodina 
Ministra da izda odredbu Monopolskoj upravi, da 
se u naše krajeve Savske finansijske direkcije, i to 
Srezove bjelovarski, đurđevački, ludbreški i vanečki 
i druge, ne šalje jodna so, koja je i preskupa, narod 
je nerado uzima za porabu, već se rade služi marve- 
nom solju, potrebno je da nam se i dalje šalje so iz 
Kreke kao i ranije. 

Ne može se dopustiti, da Monopolska uprava 
kod podjelavanja dozvola za prodaju monopolskih 
artikala svojevoljno nekome odobrava, a neke odbi- 
ja, odnosno ukrati tim više, jer je njezino riješe- 
nje izvršilo. Trebalo bi odrediti uvjete pod kojima 
bi svaki trgovac odnosno prodavaoc monopolskih ar- 
tikala mogao dobiti dozvolu, time bi se u mnogom 
odbili prigovori, a država bi time dobila veći prihod 
koji na toj stavci zastupa lijepu sumu. 

U daljnem skrećem pažnju gospodinu Ministru 
i na samoupravne budžete banovina i naših opštin;.. 1 
prošle godine sa ovoga mjesta skrenuo sam pažnju 
gospodinu Ministru, koliko sp seljački narod Sreza 
bjelovarskoga žali na banovinsku taksu na direktno 
rodeću lozu, a koja se plaća 20 para po čokotu. Zna- 
dem da će g. Ministar reći, pa to uredite kod Bano- 
vine, to je banovinski prihod. Pa tu baš i leži prigo- 
vor, narod veli, na zemlju plaćam zemljarinu, a ki'd 
već povrh toga moram da platim Ui globu, jer ni- 
sam u zakonskom roku precenio ili iskrčio tu div- 
ljaku lozu, neka se taj novac ubire u korist dotič- 
nih općina, i to prvenstveno za unapređenje vinogra- 
darstva, voćarstva te izgradnju cesta. 

Držim da je ovaj prigovor opravdan i zato ga 
iznosim da ga čuju oni kojih se to tiče. 

Nadzor nad gazdovanjem naših seoskih općina 
trebalo bi reorganizirali. Uz dosadašnji nadzor, k /ji 
vode sreski načelnici, a koji je često puta manjkaiv ra- 
di premalo u tu svrhu slavljenih kredita, trebao bi g. 
Ministar finansija mesti putujuće računoispitače, koji 
bi iznenadno od vremena na vreme obavljali skon- 
tracije. Takovim inspekcijama sprečile bi se mnoge 
zloupotrebe ,a kojih je u poslednjim godinama na- 
žalost u Savskoj banovini bilo dosta. 

Na koncu moga govora skrećem pažnju g. Mi- 
nistru da se pristupi što prije, gdje su predradnje iz- 
vršene, izmeni ili prodaji državi nepotrebnih zgrad1 

i zemljišta, velim izmjeni jer znadem, da država pla- 
ća dosta velike zakupe (kirije) za kasarne, pošte i 
slično, a njene zgrade i zemljišta leže neiskorišćene 
ili su izdate u zakup uz minimalne otštete. 

Ovakvim postupkom država bi došla do zgrada 
koje ona treba, a resila bi se balasta uzdržavanja 
zgrada koje ne treba, na drugoj strani omogućila bi 
razvoj gradova i građevnu delatnost, jer se ovakovi 
objekti većinom nalaze u centrima gradova. Zajedno 
sa time suzbila bi se nešto i nezaposlenost, jer zna- 
demo, da novi vlasnici ovakovih objekata ne bi gle- 
dali na današnje stanje, već bi ih uredili prema svojoj 
potrebi. 

Gospodo narodni poslanici, završujući svoj go- 
vor — ponovo činim apel na g. Ministra rinansija, 
da od ovih mojih napomena učini uporabu, a ja iz- 
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javljujem da ću glasati za budžet Ministarstva finan- 
sija. (Odobravanje). 

Потпретседтш др. Коста Попрвић; Реч Има 
i". Исидор Живковић. 

Исндор >KIIBKOUHII: Господо народни послани- 
ци, узим^ући реч, морам одмах констатовати да 
ни једна буџетска дискусија у овоме Дому од како 
постоји onaj Парламенат, raje била обклнија, јер 
су такорећи сва господа народни посланици узе IH 
учешћа, било у начелној или специјаЈ i буџет- 
ској дебати. У овакој обилној буџетској дискуси- 
ји Краљевска влада имала je прилике да чује све 
тежње и потребе нашега народа. Морам зажали- 

» ти због краткоће времена те прелазим на главну 
ствар o којој мислим говорити. 

Господо народни посланици, пред кама се на- 
лази буџет државних расхода и прихода за 
1.934/35, који je пројектован од стране Краљевске 
владе. 

Краљевска влада и Финансијски одбор capa- 
1)нпали су дуже времена на санирању овог буџета, 
желећи тиме да се дође до једнога реалног и о- 
стварлтивог буџета, mro je тенденција сваког др- 
жавног буџета. 

Kao народни посланик и члан овога Дома имао 
сам прилике да од г. Претседника Краљевске вла- 
де и г. Министра финансија чујем излагање o са- 
нирању овога државног прорачунз. Из њихових 
нзлагаи.а стекао сам уверење Да се није могло у 
omiM приликама ништа више учинити у погледу 
државног буџетирања. 

Приликом начелне дебагге у овоме Дому o др- 
жавним прпходима и расходима чуо сам такођр 
од својих другова, народних посланика, многе до- 
бронамерне критике, које су ■пакође v овој диску- 
ciiju значајне, a one су израз свега онога што je у 
иези државног газдовања, те ми je дало повода 
да узмем реч у специјалиој дебати код буџета 
прнхода н расхода г. Министра финансија. 

Самостална мопоиолска управа Краљевине 
Југосланије издала je закуп соли великопродав- 
цима за време од 1 априла 1930 до 1 марта 1935. 

lio чл. 11 услова Самосталне монополоке упра- 
ве предвиђено je где he се поједине бановине 
снабдевати солју. 

Моравска бановина као VI закупни реон тро- 
шн годншње соли 12 милиоиа 450 килограма. За 
снабдевање Мораиске бановине сољу под напред 
означеним условима одређена су следећа државпа 
стоваришта: 1) Каменом и вареном сољу из сто- 
варишта у Смедереву; 2) Каменом u варенам сољу 
из стоваришта у Кусјаку; 3) Вареном сољу из сто- 
варишта у Крски и Симином Хану; 4) Вареном со- 
л.у из сговаришта у Boe. Броду. 

Камема и варена ео за Моравску бановину из- 
даваће се из државног стоваришта 2 : 1 што значи 
2 килограма у крупици a 1 кгр. ситне. 

У чл. 17 услова моноиолско Самосталне упра- 
ве вели сс: Закупац може продавати v својим ве- 
ликопродајама само оиу оо и у онаквом стању 
у каквом исту подигну из стоваришта. 

По члану 28 услова Самосталне монопрлске у- 
праве предвиђен je један узус no коме се каже, 
ла су великопродазцн дужни издавати малопро- 
давцнма со у пеограиичепим количинама и v она.г 
квом стап.у, млевену или немлевену, како мало- 
продавац жели. 

Великопродавци користећи ее    овим  узу^ом, 

створили су млииоие за млевење соли, и преко же- 
.i.e и вол>е малопродаваца и потрошача 3'4 соли 
иељу, a једну четвртину у крупици изДају, тако 
Да потрошач мора купити 3 килограМа соли мле- 
иепе, ако исели добити 1 килограм у крупици. 

За млевење солн велнкопродавци наплаћују 
■ску11л>е ео no 2.500 дииара од вагона, што значи 
да мливо соли кошта 0.25 дин. no I килограму. 
Господо посланици, према годишњој потрошњи 
ооли у Моравској бановини у износу од 12,450.000 
килограма, када се узме да се 3/4 солн од велико- 
продаваца меље, износи 9,337.500 килограма. мле- 
вене соли no 0,25 динара од једног килограма, 
mro значи 2,334.375 динара кошта иливо соли за 
једну годину у Моравској бановини. 

К'ада се, господо, узме да закуп солп no у- 
слову траје 5 годипа, Моравска бановина потрошн 
соли за пет година 62,250.000 килограма од које 
се количине мел.е 3/4 соли, што изиосп 46,687.500 
килограма млбвене соли, која се со потрошачима 
зарачунава скупље no 0,25 динара од килограма за 
мливо исте. Према чему мливо соли у Моравској 
бановини за време петогодишњег закупа кошта 
11,671.875 динара. Иако се зНа да свака сел.ачкл 
кућа има своје аване и мале ручне млинове за мле- 
вење солп. 

Господо пајијдпп послаппцп, пастаје питање, 
к"о овде ciiocn штету? Ha то je одговор: Држава ii 
народ. Поглавто сел.ак који rpomn веће количи- 
ne соли, a користе се закупци великопродаја Вар- 
дарска бановина као одгајивач стоке бваквом мал- 
верзацијом великопродаваца соли norohen je, јер 
ее потрошња соли у Моравској бановини захтера 
a купци због осољавања марве и стада и због то. 
га mro je у услову дат проценат 2 ; 1 тј. 2 килогра- 
ма крупице једаи килограм ситне a никако млеве- 
ие, neli еу ово великопродавци желели да учине 
услугу пароду за скупе nape, јер за сваки кило- 

^грам млевене соли наплаћују 25 пара, што no је- 
дпом вагону чппн 2.500 динара више него mro je 
устаповл.епа мопополска продаја соли, 

Држава ne сме n ne може дозволитп оваку 
малверзацију појединаца ако се жели заштиткти др'. 
жаиа и народна привреда, јер ако се замишља да 
nam народ жели млевену со у већим кп.тчииама, тј. 
од 3/4 млевепе, онда зашто би држава допустила 
милионске зараде појединцима када се зна д > 
млевење једног ватона соли ne износп више од 
300 дпп.. те према чему crojn да велпкопродавцц 
илинари соли no јеДном вагоиу зарађују 2.200 дин. 
поред оеталог процеита којп добивају за закуп со- 
ли. Г. Министар финансија требао би да се noene- 
ти овоме питању n да onoj малверзацији стане п i 
пут, чиме he заштити потрошача поглавито сеља- 
ка сточара, кога и onaj последњи порез поред о- 
сталог предвиђеног овим државним буџетом no- 
гађа. 

Господо народни посланици, поред државно- 
га буџета који пада на герет namera привреднога 
народа, има још намета који парод подпоеп ван 
државног, бановинског n општинског буџета. 

Пореске управе са обзиром na пореску адми- 
нистрацију наплаћују за сваку опомену упућену 
пореском обвезнику за доспело плаћање пореза, 
за ко je опомене наплаћују no 10 динара. 

Када сс узме број пореских обвезпика једног 
пореског административног среза, прџмера ради 
навеШћу мој Срез жички, који има око 17.000 no- 
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реских обвезника. За доспели рок плаћања поре- 
вс свима се они.м пореских обвезницима упуте no- 
реске опомене, и за сваку таку опомену прилик IM 
исплате пореза од стране пореске власти наплати 
со nolO дннара, то зиачи да се за један доспели 
рок плаћања пореза од народа наплати 170.000 
динара, која сума не улазцу државне приходе, већ 
сс том сумом репрезентирају порески чиновници 
који успешно spuie наплату пореза од пореских 
обвезника. 

Mo»ie .ni се дозволити да се пореским чинов- 
ницима и поред плата које нису тако малс, дају 
репрезентације, када су они no свом чиновничком 
звању и положају дужни да то чине без репрезен- 
тација, које падају na штету народа. 

AKO "би се та казна код пореских обвезника 
оставила ради успешније наплате пореза од поре- 
ских обвезника, који своје пореске обвезе o до- 
спелом року плаћања не нспуњавају, зашто ':: 

•ц^кана тако један приход жртвовала на непотреб- 
ну сврху, то би бнло бол.с када би се ra сума ун ■ 
сила у лржаиии ii.ni бановински фонд за јавне pa- 
чопс од чега on имала користи и народна привре- 
да, јер on се тпм новцем могли обављати јавни ра- 
довп na подизап.у држовннх и оаиоиипокмх јаи- 
них зграда, које би служиле као надлештва за 
аореске управе, среске канцеларије, жандармериј- 
ске станице, као n подизање објеката на бановин- 
ским путевим; на тај би сс начин олакшао држав- 
,,,, и бановински буџет, a његово би олакшање 
деловало на смањење непосредног и посредног 
државног пореза и бановижжог приреза, који сс 
оиим буџетом предвиђа. 

Господо народни посланици! У низу иера које 
сс предвиђају за санирање привредних прилика у 
нашој земл>и, мислим да je прва и најхитнија сма- 
њење земл.аринског пореза, које треба довести у 
склад према паритету, пољопривредних произво- 
да у данашшим приликама, јер je скала земл.арпп- 
ског пореза установл>ена када су пољопривредни 
Производи имали веНу паритетну нрсдност. која je 
за сада пала за пуппх 75«. 

Господо народни посланици, ми сви ласкаво 
говоримо како je сел.ак стуб државе, и ne забо- 
равимо у иоследп.ем игоменту, да je он еада у те- 
niKiiM привредним гфиликама, и стоји бојазан да 
се тај стуб не пол»уља што општој кући не би било 
добро. 

Изменом паритетне вредности поллпривредаих 
производа, којом се у iranioj отаџбппп бави 85» од 
целсккупног стамовништва nopeiCKa оптерећења, бу- 
џетска n ванбуџетска као и разни картели став- 
љен јо сел.ак пољопривредник у немогућност да 
"буде потрошач иногах других потребних артикала, 
пп-о je последица пада трговине и занатства, која je 
у тесној гТривредној вези са привредником сељаком, 
пад сељака привредна je смрт трговца и занатлије. 
Mopahe се тражити пута и начина, да се наша при- 
вреда доведе у склад са сипма осталим иогућим 
потребама, како бп подизањем паритетне вредно- 
crn земљорадничких производа, оживели тргови- 
II\- n занатство. 

Ha крау свога говора напомињем да имам веру 
у Крал.евску владу и добру намеру Претседника 
Краљевске владе г. Узуновића, који нас je овде у 
овоме Дому за цело време ове буиетске дебате 
пратио, да- he се све ове напомене узетн v праве- 
•u iv оцену n свака ствар поставити на cBoje место, 

што 6)1 служило општем добру namer привредног 
народа. ! [зјављујем да hy гласати за буџет, (Одо- 
бравање и пљескање). 

Потпрстселччк др. Коста IlonoBnli: Реч има 
нородни noc.iainiK г. Тодор Тонић. 

Тодор lomili: Господо народни посланици, 
Од увек je ресор Министарства финаншја ono је- 
дан од најважнијих ресора свих министарстава. 
Нарочито дапас у данашњим тешким приликама 
ресор Министарства финансија не само што je naj- 
маркантнији и најважнији него je то ресор у кога 
су упрте очи свих наших грађана, јер тај ресор 
npiiKvn.i.a све иогуће приходе, и те приходе пре- 
ма могућности и платежној моћи нашега карода 
има да расподел.ује na ocia.ie ресоре. Утолико je 
nnine овај ресор важнији mro га данас заузима 
један тако елитан финансијер и виссжо квалифи- 
ковани државни чиновник. (Аплауз). Ja сам сло- 
бодан да укажем томе Министру финансија и то- 
ме K'.KO пажпо.м фактору који пма тако дуооко и 
велико разумевање за народне потребе и за тешку 
n претешку данашњицу, ono, naima су указивали 
n Друга господа народни посланици, да je новча- 
no стање у нашем народу врло гешко. Верујте, го- 
сподо народни посланици, да je то стање тамо те- 
niKo, да се сел>ак v моме крају neli враћа na бор 
и луч, јер нема могућности да купи петролеум и 
гас. Одмах се поставл>а питање, (сако lie народ да 
џздржи ге велике терете у вези са гешким стањем 
v земљи n како he народ због свега тога моћи да 
одговара својим обавезама. To je најозбиљније 
питање које треба да знамо ne само Министар 
финансија и Краљевша влада, ne аамо народаи пс 
слаппцп n сенатори, него и цела nama јавиост и 
omi грађани у нашој држави. 

Држаиа се мора да постара да материјално 
стање пореских обвезника поправи, да учини све 
да on дође до потребног новца, да би могао од- 
говарагги обавезама, теретима које држ&ва аостав- 
ља na пореског обвезника. (Узвици: Тако je!). To 
се може постићм дати.-. гооподо, у данашњим свет- 
ским економским приликама, кад се сиака држава 
брани царинским баријерама, ако се nabe пласман 
n за иаше производе! Појединац, господо, ту не 
може ништа да уради већ само лржаппа интервен- 
nnja, јер, гооподо, као лесковачки посланик, града 
Лесковца и Среза лесковачког, опет морам да по- 
лазим са тога места, са тога краја, јер ту je цен- 
трЛа, одатле je народно поверење, одатле ме je 
народ овластио да говорим у име народа, у име 
тога суверена. Узимам ra за пример и да кажем 
да ту има n тешке и лаке индустрије name, али 
поред n,n\ има и name кућевне и домаће радино- 
cTii, као што je ужарска радиност. Поред тога по- 
љопривредник има смисла, способности, разуме- 
иап.а за гајење трговинске биљке као mro je ку- 
дел>а. Производи ге домаће радиности у своје 
време извозили су се у Бугарску и друге балкан- 
ске земл.е: Албанију, Турску na чак и у Егишгг и 
у друге земл>е. .ч' мом крају живела je и цветала 
та ужарска радиност. Пољоприврдницима који су 
сејали n lajn.in копопл.е nvne су куће биле. Го- 
сподо, lieMepn пуни, n било je срећно време, златно 
време, за nam крај и за нашу целу околину, ne са- 
мо за Лесковачки срез, nero и за једап део Морав- 
ске бановине и врањски округ, na и дал>е1 ročno- 
до, преко Ристовца. 

Живео je пол>опривредник) живео je пропзво- 
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ђач, жииео je ужар, живео je кзвозпш, п трговина 
je цветала. Мора се свим силама ралти да пговра- 
тимо то доба, да би моглн одгсшорнти сплипм те- 
ретпма и дажбкнама, које je држава no сили при- 
лика, no снлн данашњице и no спли потреба, на- 
иалила na обвезнике. Данас je, господо, радиност 
замрла. Mu иемами трговачке одпосе ближе и iiii- 
тимпнје са Вугарском н другнм балканским зем- • 
љама, илн еу omi сасинм слаби. Због тога, да би 
се повратила финансијска и економска моћ код 
n;iiim\ сељака, код многобројног дела нашег на- 
рода, тргрваца и занатлија, тражпм tiito скорије 
закл>уче№е трговинског уговора са Бугарском, a 
исто тако са велнком братском Русијом, како би 
се обновили ти трговипскп одпоси брЖе и што 
пре, да ne чекамо да будемо Последњи. .lep, го- 
еподо, западне државе, беа обзира на то што еу 
финанскјски п економски јаке, утркују ее да с 
том велико.м државом и неисцрпним извором бо- 
гатства, закључе трговинске односе и уговоре. Не 
треба, господо посланици и господине Мипистре, 
да остапемо ми поеледњи. Ако мислимо да што 
боље трговинске одпоее уреднмо са иностранством 
и да се боримо за благостање n побољшање при- 
лнка у патем пароду, треба то што upe да уради- 
мо, како би nam народ дошао до новца да би Mo- 
rao одговарати својим обавезама, ако ие потпупо, 
a ono бар приближно. Ако се у томе правцу ништа 
ие урадн, плашим се, да мој крај nelie моКи одго- 
ворити обавезама и iiehe моћи иадржати, јер еу 
тешке екоиомске  и фипапснјске прнлике. 

Нмају1и1 поверен.а, као што сам мало пре pe- 
kao, у великп смисао, у велико разумевање и у 
високе квалификације господнна Министра, (Бур- 
ни усклнци: Живео!) да lie и сам порадитн, да he 
н сам паетојати да се еве ово ириведе у дело na 
корист и побол.шаи.е ne еамо мога краја neio и 
целог нашег џарода и државе, нзјавл.ујем да hy 
гласати за буџет Министарства финанси.|а. (Бур- 
no пл.еекап.е и усклнци: Жпвео!...) 

Потпрстссдипк др. Коста rioiioBuli: Реч пма 
народни посланик г. Марко Петровић, (Гласови: 
Huje овде). Реч има народни иослаиик г. Михаило 
Kpcriih. (Глаеоии: Huje оиде!) Реч има народни 
посланик г. Вјекоелав Спиндлер, (Гласови: llnje 
овде!) Реч има народни посланик r. Фрањо Го- 
споднетић. 

Franjo Gospodnetić: Gospodo narodni poslanici, 
neka mi bude dozvoljeno da i/, rezultata ove budžet- 
ske debate, a posebno u vezi sa resorom Ministar- 
stva finansija, istakneiti neke važne činjenice koje 
zasjecajn u privredni interes našeg Primorja, čije da- 
našnje teško stanje zahtjeva da mu se posveti puna 
pažnja, i to koli sa strane ovog visokog Doma, toli 
Kraljevske vlade. 

Budžet za godinu 1934/35 rezultat je današnjih 
privrednih prilika usled kojih se izdatci moraju pred- 
viđati u granicama koje porezno opterećenje naroda 
dozvoljava i koje se moraju prilogodavati i kon- 
stantnom opadanju prihoda uz daljim kompresiju ras- 
hoda predvidenih u budžetu. 1 dalje kroz budžetsku 
godinu vrše se takve uštede, koje teško pogađaju 
prilike našeg Primorja. 1 zato nek' mi se dozvoli pri- 
mjedba, da se u postizavanju ravnoteže budžeta sa 
jednhn nerazmernim manjim deficitom na koncu ra- 
čunske godine ne može tvrditi, da su i viseći dugovi 
sniženi na samu citru od oko 130 milijona u redo- 
vitoj administraciji, a za nešto veći iznos u računu 

državnih poduzeća, kada se obaveze t'inansijskiiu 
zakonom preuzele, a koje su neizbežne, ne svršavaju 
i ne podmiruju već ostaju i dalje dug kao dug koji 
se mora podmiriti. Ističemo ovde pitanje naše trgo- 
vačke mornarice kojoj se obaveza od sa 70 milijona 
dugovanja po finansijskoin zakonu nije isplatila, ta- 
ko da je ista prepuštena sebi i ovako bespomoćno je 
ugrožena u svom opstanku. Doskoro ćete se uvje- 
riti, gospodo, da je trgovačka mornarica stavljena u 
pitanje i da je ugrožen njezin opstanak na uštrb pre- 
stiža na moru, a u teškoj utakmici sa našim jačim 
susedima, koji će ovako potisnuti čast naše zastave 
ondje, gde se u velikom iteresu ove zemlje i našeg 
Primorja mora da visoko održi i sačuva. Potrebno 
je zato da se osiguraju i potrebna srestva, jer ovak- 
ve uštede u budžetu ne mogu se ničim pravdati. To 
zahteva i realnost budžeta, da one potrebe koje se 
ne mogu i ne smeju mimoići naiđu svoje ostvarenje. 
Ovo pitanje ne može se ostaviti kao i do sada na 
volju slučaja i nesigurnosti. Iz uporedenja učinjenih 
sa budžetima susednih zemalja, vidi se da naš budžet 
nije veliki. A kada se u budžetu ovako ne osigurava- 
ju prve potrebe i državnog i narodnog interesa, onda 
to vodi do takvih reperkusija i posledica, za koje 
kasnije i najveća srestva i najbolja volja neće hiti 
od pomoći da se saniraju i spasu. Teške prilike u 
našem pomorstvu diktuju da se preduzete obaveze 
izvrše. Uporedo u vezi s time, kao što i zahteva čast 
naše zastave i pitanje naše sigurnosti na moru, ne 
može se inhnoići i ono drugo pitanje, a to je da se 
izgradnji naše ratne mornarice ne posveti sva paž- 
nja koju naši veliki interesi na moru diktuju. Ovako 
i celo naše pomorsko pitanje ostalo je u pozadini 
i ne nailazi na potrebno razumevanje, a dokaz su 
tome i one nedostatne predvidene stavke pomorskog 
budžeta, gde se i za uređenje, popravljanje i bage- 
rovanje naših luka ne predviđa nikakva pokrića, a 
da ne govorim i za sve ostale velike i razne potrebe 
našeg pomorstva uopšte, a ribarstva napose, koje 
ovako ne nalaze potrebne zaštite niti svog ostvare- 
nja po budžetu. Toliko sam dužan i sebi i ovoj Kući, 
da kao pretstavnik iz Primorja naglasim i podvučem 
ove specifično pomorske interese na koje svraćam 
pažnju gospodina Ministra finansija i Kraljevske 
vlade. 

Naš uvaženi drug g. Stanojević, pretsednik tr- 
govačke komore, u svom govoru u načelnoj debati 
istakao je pasivnost našeg Primorja kao i njegovo 
mišljenje kako bi se jednom sistematskom akcijom 
dalo podignuti te krajeve i izvući ih iz onog stanja 
pasivnosti, u kojem se sada nalazi. Hvale vredno ista- 
kao je njegovu ličnu brigu oko podupiranja uvoden ju 
nekih kultura južnog voća u Dalmaciji, na čemu snio 
mu mi i posebno zahvalni. Ali ovde je red istaknuti, 
da naš kraj u poznatoj radinosti njegovog stanov- 
ništva, ne može da veže, što no riječ kraj s krajem, 
a to zato, jer je potrebno da se stvore mnogi predu- 
vjeti i od strane sve moguće zapreke, naosob sa stra- 
ne države, da se po jednom smišljenom i sistemat- 
skom privrednom planu uz potrebne investicione ra- 
dove na terenu većeg zamaha, kao i sušenju polja i 
meliorizacija omogući bar jedno okončano stanje, 
jer poljoprivreda, koju iz godine u godinu pogađa« 
ju teške klimatske prilike suše, uz pomanjkanje ren- 
tabilnog obradijivog zemljišta, ne može apsolutno da 
nosi ni toliko, da bi se osigurala ona prvotna ishrana 
njegovog stanovništva. Upućeni tako da i naš najglav- 
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iiiji prc^ciulvt vino, Icoje jo naše žito, unovčimo u sever- 
nim krajevima i da u zamenu za to nabavimo životne 
namirnice iz istih krajeva, nalazi ;c Primorje pod 
pritiskom naše skupe tarilalne politike koja onemo- 
gućuje povoljno i uspješno plasiranje njezinih pro- 
dukata, kao i jevtinu nabavku životnih namirnica nz 
snošljive cene, koje vladaju u žitorodnom kraju, koje 
teško pogađa ovaj pasivni kraj. Daleko bi me odvelo, 
da to ovdje i cifarski potkrepim, a dovoljno će biti 
ako naglasim, da jedan vagon kukuruza donosi po 
prevozu podvostručenje na cijeni. Kad bi se jednom 
za vazda utvrdile snošljive stavke za prevoz vina i 
životnih namirnica otpao bi, gospodo, glavni prigo- 
vor tla pasivni krajevi u svojoj borbi za opstanak 
traže i one provoznice za hranu uz obavljeni podvoz, 
kao i što su u ovakvim prilikama, što vani mora biti 
razumljivo, i svim silama opiru da se na njihovo vino 
ne nameću nikakva opterećenja. Sniženje prevoznih 
visokih taril'nih stavki je prvotno ekonomsko pita- 
nje  celog Primorja. 

Kad bi se to pitanje sniženja tarife i za naše vino 
kao i za životne namirnice jednom postavilo na 
dnevni red i pravilno riješilo, prestala bi i sva gra- 
vamina, koja se protiv provoznica danas ističe bilo sa 
koje strane, a na što mi moramo tla ovdje apeliramo 
i da tražimo, da nas se ne riješi tog jedinog načina 
da teško pogođenom pučanstvu u Primorju omogu- 
ćimo jeftiniju nabavku hrane uz obavljeni podvoz sve 
dotle, dok se pitanje sniženja taril'e ne postavi i kao 
životno pitanje Primorja i pravilno ne riješi. 

Odatle će vam biti jasno, kako je naš vapaj 
za izgradnju Unske pruge, od prve važnosti za cijelo 
naše Primorje, a naosob za srednju Dalmaciju. Izmje- 
nom trase u pravcu na Knin napuštanjem spoja na 
Zrmanju, biće jedino omogućen onaj zimski spoj 
kojeg klimatske nepogode svake godine u najteže 
doba onemogućuju, kao što je to bio slučaj i u ovoj 
godini. Ovaj teško očekivani spoj ima da pretrpi 
i nove kušnje u činjenici, što se i za novog dvogo- 
dišnjeg studiranja i planiranja na terenu koje je u 
toku, ima tek predbježno u roku od 4 godine da iz- 
gradi ovaj toliko potrebni spoj i to sa početkom ra- 
dova u godini 1-936 i sa njegovim dokončanjem tek 
na  koncu godine 1939. 

Suvišno je, gospodo, da se naglasi, velika eko- 
nomska potreba, važnost i neophodnost što bržeg 
građenja ove pruge iz gore navedenih razloga. 

Hrže provadanje agrara u Dalmaciji zahtjeva da 
se zato pravodobno predvidi dovoljan iznos za tro- 
škove sudbenog postupka, jer sredstva u prošlom bu- 
džetu nijesu bila dovoljna. Tu nedavno Apelacioni sud 
u Splitu bio je prisiljen da otpusti 19 dnevničara za 
agrarni rad kod sudova, kao što su i sudci bili prisi- 
ljeni da obustave rad na terenu. Sa iznosom od dinara 
1,200.000, kao što je bilo u namjeri da se predvidi, 
biće tek dovoljno da se pokrije trošak za polovinu 
budžetske godine, kako nam to pokazuje praksa iz 
lanjske godine, a diktira nam navlas uvećani rad koji 
:>e očekuje u novoj godini. Time bi došlo neminovno 
do daljeg opoziva personala. Pošto se rad u agraru 
povećava, potrebna je bar suma od 2 miliona dinara 
da se izbjegnu novi zastoji. Broj agrarnih geometara 
potrebno je povisiti od 4 na 8 i staviti ih na raspola- 
ganje Apelacionom sudu u Splitu. Treba istaći da 
geometri sreskih uprava ne mogu biti od nikakve po- 
moći u agrarnom radu. Suma za isplatu kamata od 5 
miliona i za amortizacijsku službu je mala. Pri općoj 

nestašici i nerodici ove godine na otocima uopće, a 
naosob na otoku Braču, prisilno utjerivanje poreza 
skopčano sa velikim troškovima, teško je pogodilo onaj 
siromašni živalj, koji se bori za život na onom kršnom 
ostrvu, a da ne spomenem kako ne može da snosi i 
ono teško poresko opterećenje koje ga pogađa. Zato 
sam bio slobodan, da upozorim i gospodina Ministra 
finansija i gospodina Pretsednika vlade, da se omo- 
gući obročna naplata poreza kroz više godina. Opo- 
rezivanje prihoda zemljarine utvrđeno čistim kata- 
starskim prihodom, potpuno je nerealno, jer ne odgo- 
vara mogućnostima prihoda, što se navlas danas te- 
ško osjeća. Izginućem loze i uvađanjem kulture ame- 
rikanice, koja ne uspjeva u ovom kršnom kraju, do- 
veden je u pitanje njegov opstanak, jer se ne ispla- 
ćuje, Prema tome teret zemljarine sračunat u ova- 
kovim prilikama a na ovoj bazi nepodnošljiv je, što 
je i posebno bilo sa strane naših općina naglašeno u 
molbj upravljenoj gospodinu Ministru finansija. Po- 
Irebno je da se teret zemljarine svede na snošljiv mini- 
mum, isto tako da se i kućarina u našim varošicama 
oprosti zemljoradnicima, kao što je to slučaj na selu, 
i da se provede revizija u naplati zemljarine do konca 
1932 godine. Ovo isto važi i za kamenolome na otoku 
liraču, da se njihovo obrtno oporezivanje svede na 
snošljiv razmer obzirom na potpuni zastoj svakog 
rada u istima. Interes je pravde da se u kraju postra- 
dalom od nerodice porezno utjerivanje ublaži, a opte- 
rećenje svede na snošljivost. Porez zemljarine na te- 
melju Fihansijskog zakona iz godine 1923 na zemlja- 
ma pod agrarnim odnošajem, već po zakonu imao je 
da bude rasterećen. 

Moram da posebno istaknem činjenicu, da ako se 
povisi dozvola prodaje vina vlastite proizvodnje od 
20 na 40 dana, biće našim producentima mnogo po- 
mognuto. Prenos vina za vlastitu porabu, a iz vlastite 
proizvodnje iz jedne općine u drugu, mora biti slo- 
bodan a navlas ne smije da bude pogođen bilo kojom 
trošarinom, kao što se to sada u praksi događa. Ba- 
novinska trošarina na vino po Uredbi o javnim rado- 
vima dozvoljena ne može se uvesti, već neka se pau- 
šalizira pa trošarina, koja sada postoji reguliše na 
način, da ta bude progresivna i primerena u razmjeru 
prema konzumn, a da se zakonom omogući prenos i 
regulisanje takvog pobiranja na banovine u svrhe 
javnih radova, kada se isto po Uredbi ustupa banovi- 
nama za slučaj da one uredbom trošarinu uvedu. 

Sistem javnih radova koji Je Uredbom done- 
sen, teško će osigurati one prihode koji se od is- 
tog očekuju u sumi od sa 70 miliona. .lavni radovi su 
morali naći svoje sigurno pokriće u redovitom bu- 
džetu kao piva potreba da, se oživi zastoj i priviedua 
delatnost u zemlji i odstrani besposlica. 

Autobusni saobraćaj u našoj državi srazmerno Je 
najjače opterećena privredna gn>iia, pa donesenom 
fiskalnom taksom biće teško pogođena sva acttobusna 
preduzeća, a da ne spomenem da će se time ogromno 
smanjiti autobusni saobraćaj, koji Je jedino prevozno 
sretstvo osobite; u našoj banovini, gdje autobusna 
preduzeća prevaljuju dnevno oko 4.500 km., do- 
čim železnička pruga ide usporedo tih linija samo 
u dužini od 30 km. u Primorskoj banovini koja osku- 
djeva železničkom mrežom; autobnsnim saobraćajem 
omogućuju se tr.-kve veze, koje iz privrednih, a naosob 
iz turističkih razloga imaju najveću važnost. U Pii- 
morskoj banovini ima 40 autonomnih preduzeća sa 
94 putničkih autobusa, što prestavlja uloženi kapital 
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od 15 miliona dinara, a od toga je za ^od. 19J4 oc 
javljeno 28 autobusa. 

Nova fiskalna taksa teško će da pogodi ova po- 
duzeća, što će neminovno izazvali i propast svakog 
aulobusnog saobraćaja. 

Naš turizam koji u ovo doba depresije pokazuje 
bilo kakvu takvu aktivnu bilansu u našoj privredi, 
ireba da naiđe na zakonsku zaštitu donošenjem za- 
kona o unapređenju turizma, kao i da se nase hote- 
lijerstvo rastereti od ogromnih tereta, koji sa svili 
sirana koče i ugrožavaju svaku lioteljijerslui djeial- 
uosi. Hoteljijerstvu je potreban i jeluniji amoniza- 
cioni kredit, da se ono održi u današnjoj privredu -j 
depresiji. Sve ovo naročito važi za Primorje, gde je 
turizam poslao jedna od najvažnijih grana privrede, 
kojoj treoa omogućiti prosperitet i razvoj. 

želim tla naglasim, du su naše privredne teSkoće 
u glavnom izazvane padom cijena poljoprivrednih 
produkata, od čega ovisi uglavnom i zastoj u celoj 
našoj privredi. To je problem koji se nameće u našim 
agrarnim zemljama u Podunavlju, Od njegovog pia- 
vilnog rešenja zavisi izlaz iz današnjih privredi ili 
teškoća, pa smatram d:i je to glavni zadatak koji se 
nameće našim privrednim resorima. Potreba jedno;.;' 
privrednog plana, kao što je to vrlo dobro istakao 
naš odlični drug g. Mohorič, traži brzu inicijativu .'--ih 
naših privrednih resora. 

Zahvalan sam inicijativi g. Pretsednika vlade što 
će se donošenjem zakona o suzbijanju korupcija ie- 
čiti u našoj zemlji i ona moralna kriza koja se tu i ta- 
mo pojavljuje. 

I naše opštine, koje su se po Opštinskom zakonu 
saobrazile kao temeljne i važne jedinice u državnom 
ustrojstvu, očekuju da se donošenjem zakona o samo- 
upravnim finansijama omogući njihov ekonomski op- 
stanak kao i da se rasterećenjem svih troškova iz pre- 
nesenog delokruga omogući da se općine privredno 
održe. Trebam da istaknem činjenicu da je sa stiane 
banskih uprava zagovarano da bi se jednim avansom 
koji bi se pored poreskih uprava stavio na raspolaga- 
nje općinama na ime prireza, kreditiralo općine Ja 
svoje zaostale obaveze urede i lime dovedu u ravno- 
težu opštinske tinansije. Jer samo tako se može isti- 
ma pomoći, ali nisu dovoljne samo uštede i raciona- 
lizacija opštinskih izdataka. 

Osnovnim školama treba posvetiti naročitu paž- 
nju pred svakom drugom nastavom. Ima škola upraž- 
njenih i sa reduciranim brojem nastavnika oko 1300 
mesta sa 1700 raspoloživih učiteljskih nastavnika koji 
čekaju na postavljenje. Nastava je ovim onemogućena 
i potrebno je da se nadu srestva da se nastava dove le 
u kolosek. 

Uspesi polučeni u vanjskoj politci su znatni. Sta- 
tut Male Antahte, Balkanski pakt i istočni pakt o de- 
finiciji napadača pojačali su naš vanjski položaj i na- 
šu politiku mira i vernosti ženevskoj instituciji. Oče- 
kujemo d će se uspešno rešiti i ekonomski problem n 
Podunavlju, kako interesi svih zemalja u Srednjoj 
Evropi traže i da će se uspostavom diplomatskih od- 
nosa sa Rusijom ići ka daljnim uspesima u našoj spo!j- 
noj politici. 

U vezi s tim želim da pomenem i neke probleme 
naše unutrašnje politike. Uređenje naše administra- 
cije koje je od kardinalne važnosti za ćelu našu unu- 
trašnju politiku, očekuje da se donošenjem zakona o 
dekocćntraciji uprave i uvođenjem banovinskih sa- 
mouprava rastereti i uprosti današnja administracija 
prenošenjem na banovinske uprve i samouprave uza- 

1-     konjenjem   njihovog   del (onjenjem   njihovog   delokruga po svima pitaniim 
okalnih interesa, koji ne služe potrebama celine    -r'1 

ne bi se udario temelj uspešnog unutrašnjeg ured 
uja koje očekuje cela zemlja. Time bi se svi prigovor" 
opozicije sveli na pravu iiieru. 

Videći u tome samo daljnu etapu u izgradnji  tla 
šeg unitarističkog programa-, osnovanog na  neptjbii 
nom temelju jugoslovenske nacionalne ideologija 
postavio bi se uspješni bilans rada i u ovoj Skupsti, "" 
a dao bi se najbolji  rezultat politici Jugoslovenski* 
nacionalne stranke. 

Verujući u to, izjavljujem da ću glasati za  <>\ 
budžet. (Odobravanje i pljeskanje). ' ' 

Потпретседник др. Коста nunoBiili:   Реч    lu . 
Г. Ceprnje Урука.10. a 

Сергнје Урукало:    Господо народни послам 
ци, при овој дебатн Министарства финансијау tioie' 
дииоспша, ja hy се задржати надва најтежа момен 
та, која у народу мога краја, a чујем и у свим остп' 
лпм крајеђима name лијепе Југосланије, дају повоп." 
највишој лармн n стварају незадовољства, a vo cV- 
одмјеривање и начин угјерииап,а (/Д.мјерепе порез 
те нетачност n иеуредпост катастра. 

Ha праиедаи n na закоиу оеновап порез, био o 
државни ИЛИ самоуправпп, народ се никада ие n-> 
волтира. On стојн na прппцппу да од кад je Бога 
cimjera, порез се плЈаћа, on je n.iahao порез л„ 
нак и туђшкшш државама за вријеме овопа poGo" 
вања, a својој рођеној држави да не пЛаћа, то GM -^i 
њега бпо гријех, издајсгво, on то неће. On т0 ,,' 
гражи. Његова искрена n пстппска л.убав и оданост 
својој отаџбини то му ие дозвоЛ)ава. Народ жели -i 
платп порезу, алп у оквпру могућпости, правично; 
crn a ппкако спмпатпје или anTiinarnje од страц ^ 
односног пореског чиновника у ком случају iiope^ 
добпва (|)орму харача, a ne драговољиог ДОприа<>& 
својој државној благајпп na заједничке цмљеве 

Досадашња нераипомјерпа, незакошгга и nper 
jepana одмјера порезе у пашпм  крајеип.ма,  noi,, 
тово na терпторпји среза Бепковац кога имам част 
заступати, давала je н дапас даје повод мпогоброј. 
ним оправдаппм    жалбама и пзразнма незадовољ- 
ства. Народ je досада било пзравппм било егзеку- 
ривпим путем исплатио много и много вишу nopt,\x. 
него je то no праву морао. Ту истппу доказујем фа1с- 
том што се je мепи личпо једаи бившп чпновппк с]),,, 
нансијске дирекције у Сплиту који je те пореске 
управе прегледао са згражањем изразио o иесраз. 
мјерној и претјерапој Biicinm одмерепе порезе (зем. 
љарине n течевипе) у том срезу na те сиромашнс 
землЈорадпикс — посједипке, трговЦе n обртппко 
Када je то тако утврђеио, тражпм од г. Министра 
финаноија да нареди својпм подређеним органима 
да се тако шта ne смпје    упапред да догађа, a за 
прошло да се прсшеде ревизија иаплате и дугова- 
n.a свнх   порескнх обиезппка na терпторпји Среза 
бепковачког. Ако те могућпости no постојећпм про- 
пибима пема, молпм г. Мипистра n Краљевску владу 
да се исга створп, јер то правда пмператпвпо за- 
хтјева. Увјереп сам да he г, Mnnnciap фипапспја др. 
Ђорђевић учииити, јер je сам у свом експозеу кон- 
статирао и рекао да постоји огромна неравномјер- 
пост, да постоји валијућа пеправда (a то je баш за 
срез Бепковац) између терета коме су подвргнути 
поједппцн, често пута екопомскп слабијп, у односу 
према другпм екопомски јачп. 

Наше настојање да у том правцу учпппмо не- 
што, да прибаиимо закопске ппструмепте, да томе 
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злу потражнмо лијека, иије више резултанта једне 
политике, једног политичког правца у финаноијама, 
колико постуиак п диктагг савести и најелементар- 
иијег схватања правде и морала, 

O бруталиом ii бездушном начину утјеривања 
порезе егзвкутивним путем нећу л i говор^гм <> поје- 
.uiiiiiM случајевима. To би ме пуно далеко одвело. 
Пенерално hy рећи, да има врло много болшх и 
жалосних факата која су на штету народа a нијесу 
чч ;на корист na mi престиж државе. To не смије 
више да буде. Ниј-е то поступак за свој иарод из 
оиога вијека. Прелоручаш стога и молим господина 
Мииистра, да стане ма к|)ај оваосвом несавремеиом 
поступку његових подређених оргаиа. 

Једна исто тако мучна ситуација тог мога кра- 
ја, iKoja наноси и велике и неправедне послвдице 
народу, јест неуредност катастра. 

UH цнјелој територији среза Бенковац који за- 
хиаи једну површину од преко 100.000 четворних 
километара од 70.000 становника и са више стотина 
хиЈиада честица, постоји само једна катастрална 
управа са сједиштем у Бенковцу, са шефом ге >- 
метром и два-три архивска дневничара, Шта та мо- 
же да учини даде се .KIKO вјеровати. Од тога избн- 
Јају неправде јер све диобе, купопродаје, преиоси 
no пресудама судова и слично остају нвиввршене, 
;i обвеза пореза непромјењена ипо проузрокује 
шгету и незадовл>ство. Да се то отклони и дође до 
приближног уређежа катастра, апелујем на госпо- 
дина Министра да катастрадној управи у Бенков- 
цу додијели, чим пријс било и превремено, na рад 
до 20 геометара кои he na лицу мјеста довести v ред 
nL-ii постојећи катастар и гиме отклонити једну 
огрсмну штету за тај народ и крај. 

Лубоко цијенећн и стручну спрему и здраву (|)ir 
иаисијску политику господииа Министра финазисија 
;■ у иади да lie уважити ове моје добронамјерне 
примедбе и праведне захтјеве, гласаћу за буџет. 
(( )добраван>е и пљескаље). 

ПОТПретсеДНИК др. Коста IIonounli: Прскидам 
ову седницу, a наставак заказујем за прсле подне у 
4 часа. 

Седиица je прекинута у 13,40 часова. 
(После прекида) 

Наставак седнице у 16 часова. 
Претседник др. Коста Куманудп: Господо, 

настављамо седницу. Има \^ч г. Владо Спахић. 
Владо CiiaxHli: Господо народни посланици. 

финансијока ситуадЈија у свету na и код нас таква 
je, да изискује најопрезније испитивање и врло 
обазриво проучанап.е факата и финансијских one- 
рација. Положај иаше земље у голико je гежи што 
смо аграрна земља, a пад аграрних производа и не- 
могућност њихова пласмана ушла je у фазу која 
мора да забрињава, утолико више што cv све акци- 
ie и cm папори наших нидлежних органа за бол>им 
шшсманом остали готово безуспешки. За пример ia 
катаедем да се, већ годинама, са овога места оштро 
критиковао рад Привилегованрг [руштва за извоз 

.аграрошх производа, рад који je стално би« чеме- 
p.-iii и скомчаи ca огромним дефицитом, и тек ових 
даиа чујемо да се Крал.евска влада носи мшпл.у ;; 
то друштво, као непотребно, укине и формира иеку 
другу организацију. Ha сличан нжчин функциони- 
шу ii остале наше установе намењене финансијско*! 
старства фииаисија, чпји рад нас све mune забри- 
и привредном сиажењу земл>е, na и Управа др- 
жаииих монопола, која делује под ресором Мини- 

њава n даје повода да га подвргнемо оштрој кри- 
тци, нарочито пас послакике из дувансишх кра- 
jeea. 

Држаннп монополи, господр, главип су приход 
лржаиип и itn cio видели, да су, у иркос све при- 
вредне депресије суме које су унесене као приход 
ге управе, врло високе. Но висина тих сума не оду- 
зима иам право да се залгедамо и у шихову сушти- 
иу, да видимо na камав се начин те суме постижу, 
гако рвћи, извлаче од наших грађана. Како су глав- 
iiii артикли ii<>.\ioliy којих ое добпиају те суме ду- 
ван и со, ja hy се OSOM прилимом задржагги CIMO на 
и.има. 

Производња дувана у нашој земљи иајтеже je 
везаиа уз егзистенцију велпког бррја нппшх no- 
л .принредиика у крајевима који су одре1>ени за 
културу луиапа. To су, у првом реду, Херцеговина, 
један део Далмације и Јужна Србија. Из тих кра- 
јева Улрава државних монопола поосрива гро cso- 
јих дуваиских сировина редуцирајући нз године у 
годину како број струкова тако н цене дувана оте- 
жавају upu томе услове садње на разжжрсне начи- 
не. Овакова политтжа Управе ионошола тешко nora- 
ha иарочпк) јужну Херцегоеину, која јеиесумњиво 
,iaiii најпасивниј« крај и која je, деценијама дуго 
живела нокључиво од производње дувана, који je, 
квалитативно увек једап он дајбољих дувака, и KO- 
JU je био одлично пласпрап у свим земљама цен- 
фалне Европе, a 60% укупЈГОГ броја стаповппштва 
гога дела Херцеговине бави се искључиво производ- 
п.о.м дувапа, ОД њега жпнп n п.пмо ое храпп, т. ј. од 
утрошка дувана Па ипак у пркос тога факта, Упра- 
ва монопола систематски редуцира садњу дувана 
у Херцегонппп. a то постиже не само смап.пвап.ем 
6pojt струкова које одобрава за садњу, него и тако 
ниским багателипм ценама, да И onaj број струкова 
који je одобреп за ca;ui.\, постаје перептабилап. Л 
ima то зпачп Onlic јасно ако се узме у обзир да je 
Хсрцеговачко тло немогуће за сваку другу културу, 
да je дуван једшм културна билхка која ее на ње- 
му може 110вол>но развијати. Такав onoj став nii- 
MiiM оправдан и нама апсолутно неразумл>ив, ште- 
ган n кобан no последицама које иогу да наступе 
н које he наступити дпктпра пам уверење да Упра- 
ва монопола мисли да je сав onaj радни народ доле 
рад n.e, a ne да je ona једма уетапова која треба да 
ради с народом и за народ. Њезина дуванска поли- 
тика разноврсна je, јер Управа монопола посматра 
све са гледишта само својпх монополских фпскал- 
ипх интереса без обзира на ооцијално економоки 
момепат- a то je ono mro je пајважппје, (Гласови: 
Тако je). За л.убав тих фискалних интереса ona за- 
пемарује n привредно онеспособљава читав један 
крај, као да у п.пму ne жппе вредпп л.уди n добрп 
нам радни елеменат благодаран увек када му се 
пруже ма и кајосновнији елементи за живот. Даме, 
[-осподо, pijano ne разумете, нисам од оних људи 
којп браие шверцере, али тражим да се даде могућ- 
иост за живот вредним и поштеним садпоцпма. 
(Гласови: Тако je!). 

Да нлуструјем горње гврђење навешћу нешто 
подагака који се односе na садњу и откуп дувана 
прошле годппе. 

У току 1933 године радуцирана je ca;ui>a дува- 
na у Херпеготтп за 40%, a откупне цене за пропз- 
ведени и предати дуваи за 30%, тако да се дуван 
откупл>ивао просечно no 4—7 динара no килогра- 
му. Кад се од тога одбије 12% за превирање, na за 
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комиоијске грошкове 30 napa no кгр. крупирапа 
65 иара no кгр. која miju уведсиа у сним баиоиииа- 
иа и коју садноци дувана не желе, влапа, таксене 
марке и остали трошкови, — предујам за са^ење и 
држаииа пореза — иајвекн део садилаца дунаиа 
upalia се после откупа са празним џеповима. 1 [и npe- 
бијену пару ои не ноои кући и остаје му једино да 
се упита: na где je моја зарада где je уложеии 1руд, 
гдо je ма и иајмања иаграда за caii рад, a вн зпате, 
господо народни посланици, да култура дувана тра- 
жи Иного физичког рада, да je дуваи врли осетљива 
биљка којој треиа иного неге и ирло миого рад^ 
пнх дана. У годнни 11 месеци, где ради и мушко n 
жеаско и старо и нејако. 

Не само да су цеие дувана сиижепе за 30% не- 
ГО je и откуи вршен уз једиу врло строгу, да кажем 
престрогу класификацију. Врло добри и одлични 
дувани квалификовани су увек за класу две ииже, 
што се апсолутно mije емело догодпти, a да je ово 
тачво угврдиће се nooie фермеитадије дувана, a то 
се већ данас може утврдауги. 

Овакпо стање ствари само je погоршало и оте- 
жало и без тога једва ciioiu.'biiBii живот иашег краја, 
a као прва последица |авља се кријумчарење, na- 
енвпа резистенција, и свако даље дезинтересовање 
за садњу ове нерентабилне културе. — Можда — a 
ми то neheMo да претпоставимо, ми дубоко веру- 
јемо да Уирава монопола жели да води једну 
исправиу моиоиолску иолитику, — кажем да се 
можда нде na то да се оАемогући свака даља садња 
дуваи у Херцеговини. Ako би ово било тачио a ja, 
iioium.-baM, no могу да »ерујем у то, оида иам се iia- 
меће птаи.е: шта да рдимо са оанм иародом доле, 
куда да na дадемо и како да ra придржимо у живо- 
гу. У томе случају, ово питаи.е iipecraje бигп imia- 
ње које he иоћи да реши Моиополска уирава, и ono 
се претвара у једно крупно наодонално питање. 
(Гласови: Тако je!). 

Нема данас више сумње да je овака политима 
Управе монопола јако утицала на кријумчарење 
aviiaiia, које се у Херцегонинп, a и у осталим краје- 
.јеиима земл>е. развило до незапамћених размера, 
тако да мм данас немамо снаге да ra парашшемо 
ii да све urro у томе циљу чишшо, испада скупл1е 
него кад би цене дувана биле боље. Кријумчари се 
безгранично много, на сваком кораку и дувал и ци- 
гар iiaimp, тако да je потроццња моноплоских арти- 
кала у тим крајевима потпуио иропала. Навешћу 
ООДе једап пример, једну статистику коју je објавио 
»Крмјумчарски преглд« у бр. 5 од 1 децембра 1933 
годане, a који се одпоси na кријумчарење у Срезу 
л>убушком. 

Чујте, господо, ове страховите цифре: 
90% целокупног становништва Среза љубу- 

шког жиии од производње дувана. Ha сваког петог 
становтаса гога с|)еза долазн no једпа монополсма 
кривица. Taj исти срез поиуши око 100 кгр. дувама 
дневно a та се количина монополског дувана потро- 
iini Једва за иесец дана. Зпачп да се за 29 осталмх 
лапа пуши кријумчареии дуиаи. Ради тога, стажж- 
ништво тога среза требало би да буде кажњено за 
годину дапа са 70 милиона дјошра иовчапе казие, 
или са 1-400.000 дана заггвора иди телесног рада. 
To, разуме се, под прсгиоставком, да 'Сви кријум- 
чари пушачи кријумчареног дуваиа буду ухваћени 
п кажњени. Цифре стварно ухваћених и кажњених 
крпјумчара нису im мало боље. Да их иаведем. Ha- 
вестн liy један еклатаитап прнмер.  У Рорици  (Срез 

љубушки) где има финаисијски одељак S фннанеа 
графикант je иродао за годину дана 156 дииара 
дуваиа. Ни финаиси нису пушили монополокн 
дува«1? 

Мивчаие казпе изиосе: 
За кријумчарење дувана у листу   .   .   .   3,190.000 
За кријумчарење дуваиа криженог    .    .    3,269.700 
За дуванске трошкове l,452.L)l(> 
       41(5.892 >а mirapei-iiaimp 

Овега дакле дин. 8,328.808 
новчане казне, или 166,576 даиа заггвора или теде- 
сног рада. — One казисие цифре су рачуиате no бла- 
roj мери- нису дакле микашаЈше. A ja вас иитам 
iчкиодо, када iie и како Уирава ИОНОПОЛа наплати- 
ти ове каане, ове милиоиске цифре које ие зиаче са- 
мо једаи чисти материјалпп губитак иего исту то- 
лику, и још вншу, моралну штету. Ми се тужимо 
на опадање морала, na корупцију, иа скандалозце 
афере, a не видимо данаш дрбри питоми и бисфн 
селЈак, roibeii иуждом и нвволзом таосође проиада, 
карумго1.ра се, пада у грех, u посгаје кријумчар, ц^. 
свесан поиагач, великог зла кога je миого у нашој 
;C.M,I.II. (Тако je) . 

Да иапедем још једаи пример. 
Код једне откупие стаипце (Шпроки Бријег) 

предаје се дуван. Једаи селкак који je хребао да 
иреда иеколико стотииа килограма mije донео пн 
једаи малеии део колочипе коју je требао да иреда 
чпиошшк na пита где му je дуван, a оа саало мими. 
ком показује да ra je иојео. 

Зар си ra појео, iieciiehiimic, uma моиополскц 
чпиоиипк. 

llojeo- одтовара on. »Појео јакако«. Mopao сам 
појести. 

Он ra je даклс продао кријумчару, да би могао 
Kvmini IHTO му треба за храиу да би одржао uopo- 
ицу у животу. 

Ово су, господо пародии посланици, свакоднев- 
ие слике upu откуиу дуваиа у Херцеговиии. Г1а да 
видиге колпко сс aaaio ирокријумчари итадијанскос 
um ap-iiaimpa јер су Италијаии усиели да подигну 
и фабрике за тај посао. У коиико се паиир ne кри- 
јумчари, онда се троши обичиа хартија, најчешће 
ona од старих новина чија je прођа даиас врло до- 
бра у Херцеговиии. И тако док ми хоћемо да фи- 
ЗИЧ1СИ диже.мо iia|i(),i, ои мора ради рђаве ИОНОПОЛ- 
ске политике да се трује рђавом хартијом. 

Да би се сва ова зла пзлечила — монополска 
управа морала би да водн једну другојачу поли< 
iiikv, no начелима која ћемо овде у кратко форму. 
лисати! 

Мо|)а.м noiioiio пстакиути, да je култура дува- 
ii;i у Хсрцеговиши уско везаиа са егзистенцијом јед- 
НОГ великог дела Херцеговиие, na je иотпуио ра- 
зумљиво да се пптање дуваноке производње у тим 
крајеиима ие може и ие сме третирати једпоставио. 
то јест само са сгаиовипта моиополско фискалних 
интереса, него греба да се иропзводи.а управља н 
према иитересима социјалио-екопомскпм херцего- 
вачког станоптшпва. M још управа држаииих мо- 
иопола безуеловио треба, да строго води рамуна 
o СОЛИДНИМ садиицама и крајеиима, који жмве од 
дувана, којп.ма je дуваи животио питање. (Гласопи: 
Тако je!). 

Да би се дуванско питан.е окренуло na боље, 
— na обострано задовол.С1во н Уираве државиих 
монопола n садиоца дуваиа потребио je: 
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1 — Ни у којем случају ие би Управа монопола 
смела потрошачима ншетатн мвалитету дуваиа; 

2 — Трсбало бн строго водити рачуна o ina- 
гежиој моћи потрошача лугкгиа; 

3 — Да сс кпалитст промзводима побољша, a 
цспа сиизи јер, овако од пушача nocrajv непуша- 
чи, или пуШЗЧИ у iKvniKoj neliiiHii пушс само лопгпји 
лупан, a од тога трпи државна каса пелмку штету; 

4 —■ Да се дува:!! безусловно од садпоца- птку- 
плзује бољом ценом, иајмаи.е no лииара 10 кило 
no спим одбитђима, Јер алањењал UfiSna при отку- 
пу дувана, повећава се шперц. 

Колико се плаћа зелеиој војсии, сем niara, 
диевница. л-'i би се raj нопац употрсГжо за попиши- 
цу дупама, umepu би сс првегодјте умаи.ио за 60% 
јер caiM од безброј садиоца чур да бН оии сами из- 
ме})у себе mncpu искорјепили, a тиме би држава 
зпраднла преко 150   иилина динара годити.с. (Та- 
ко je!). 

5 — Да се укиие orpaiiii4eii>e пролаje цигар-па- 
пира- јср mije сс ишпта постигло, neh иапротии 
државна каса трпи голишњуппсту од 30 милиоиа 
дипара, са којп.м би изиосом могла иајпасипинју 
Бановипу исхраиитн, нарашгп, путем јавних радбва, 
И тиме би се јсдиим хитцем убила два зеца. 

Г) — Да се у земл)!! уведу и продају специјаЛне 
херцеговачке прерађевине, које Cm се тражиле и ку- 
повале у ncliiimi баноеИна као: Дравсксгј, Савокој, 
Дуиавској, Врбаској, ПрЈШОрској и ДримбкРј, Јер 
су од painijee иаучиле пуигити херцеговачки луваи; 

7 — Да сс укиие мереп.е дувана у сувом стач.у 
— иизпвима јер mije показало сврхе практичиости 
И цилма- Beii če напротив у већој мсри омогућава 
or\iiii!!nn.e; 

8 — Да сс садиоцима не намеКе оскгурање 
дувана од крупарине no господарској задрузи нз 
Сплита. Садиоци ne желе, у другим се бановина- 
ма ne практикуЈе, a осигурање кошта no (55 napa 
кило, mro je претерапо велики изпос rr за прили- 
кс, када би се дуван плаћао 20 дипара; и 

9 Да се безодвлачпо приступи грађењу ббда- 
ifiiinra, 33 раДНИШтаО уСВИМ ДуваиОМИМ стапмцама у 
Херцеговини и малацина у Стоцу, за који je одо- 
С)рсн крсдпт 1931 годинб. 

Порали дувапске политпке, мој je Столачки 
срез ne само погођен, већ катастро(|)алпо упропаш- 
ћен. Две najnipoMaimmje ommime Бурмази и Xv- 
тово отказале су садњу луваиа. Поседујућп писма 
у којима јавл.ају да ne желе дуваи садптп под ова- 
"квим прилпкама већ моле, да се заузмем, да могу 
1<озе rajimi и да сс порадп истих ne прогоие. те се 
иалам, господо иародпп послаппци, лл hy у овом 
питапл' имагги пупу вашу потпору. 

.lom једна велика нед^ћа погодила je мој Сто- 
лачки срез, одузето je сервптутпо право испашс 
»Mopnne« и »Кладово'пол,е« којим су се служпле 
иеколмко стотина годтга n за време Турака n Шва- 
Г>п 300 до 400 породица. 

И то се догађа баш у доба мада се укидају феу- 
далнп одпосп и даје се једпом човмсу na ттету 400 
домова, око 2200 лулума iicname a raj се човек зо- 
ве Тупгуз nepoBnli. O onoj ствари питервеппсао 
сал! код свих надлежнИх мипиггара, a када сам био 
са депутацпјом код бив. претсодпика мпппстарског 
савета г. др. Сршкића, с пама je био и уиажспи друг 
послаппк г. Пасилпје ГрђИћ и ОН je рекао: Мчлапе, 
кгјлико имаш тп права na Mopnmi, толико пма и 
Тунгуз. Сваки je лал.п коментар cvimman. 

C обзнром na тешко и бедно craibe v Столачкрм 
срезу, пастао je покрет за селидбу и ако сам био 
код надлежног Мипистра од истог добпо сам одго- 
вор: земл.е слободне иема, јер још micv ш, ./пбро- 
вол>ци mi усташи подмирени. У иом срезу нема жч- 
вота, нема опстсшка за 50% стаиовнпштва. 

A сада jom само неколиио речи o мопополу n 
соли, п o соланама намењешш за подмирење цело- 
купне домаће подручпе солп. 

Познато вш je, господо народаи посланнцп, да 
ми један добар део солзи уврзимо пз суседппх se- 
M.-n.n, Румуније, Аустрије и Пол>ске, јср nama. до- 
иаћа производња mije у стап.у да подмирп сву по- 
требу. Дз1 бп томе злу доскочплл, Управа мопопола 
пије пчшла за схојпвно да прошири до сада већ no- 
CTOjche објекте, mro би бпло логпчпо n пајјефш- 
IIIIJC nero се оллучила да пОДИГНе потпупо тгове 
оПјекте n тако je почела изградп.а велпке солапс 
V Улцињу, која нас већ до сада кошта као Светог 
Петра кајгапа, та грапдпозпа солана полпже се 
јбдва коју лесетпчх' километара од државне гра- 
нице, на терену изложеном бујицама, и филивима 
речне слатке воде, ко!а процспат соли у морској 
волп знатно умаЈњује. Изгледа да се, v опште, неће 
MoliM добити ona количина соли, која HaiM je по- 
требиа за толалпо полмпрсње голшии.их потреба. 
Прп таквом стзњу cnnpii иама огтаје jia од г. Ми- 
пистра (I)imaiiciija и Управе монопола затражимо 
да наси даду ncnpmra облвештсч.л o повој солапп у 
Улцињу и o свсму опоме што je с II>OM у везп. 

Трал<им и MD.niM да закупци соли могу слобод- 
i'o наручивати сточпу со, која се до сада у мским 
крајевчма imje продавала. Како сам обавештеп ne- 
ка гоптлп пз управе Ионопола памерапају да стпч- 
ну со noćima ју пслппом, да сс ne бп употгребл>авала 
за л.удску храну. 

Од оие памере требати би спакако одустати и 
npcnvcTirrn да ггарод слобплио Kviivje гп. 

Свс ово што cri\t пзложио. горорпо '.\'IM no само 
као иаролпп посллшпк, Beli и као oimnm садиоц ду- 
вагга и nonjepemiK при огкугп', рУкдвођен илфеиом 
жсл.ом, да дувапско питап.е дуваигска политика 
окреие na бол.е, na Обострано залавол.ство n Упра- 
ве држриичх мшгопола и садиоца дуваиа, те сам 
увереп да he Крал.евска влзда, све моје бправддме 
n Kopnene при.мелбс уважити. (Олобравап.е). 

Ппстседчнк до. Коста Кум^Нуди; Има рсч 
napoTim послаппк г. Вјекослав Спиндлћр. 

V.iekoslav Spindler: Gospođo narodni poslanici! 
Radi kratkoće vremena hoću da iznesem samo neko- 
liko stvarnih činjenica i napomena sa željom, da ih 
g. Ministar finansija što pre uvaži. 

Pre svepa poreska praksa. Neću da se upuštam 
u i/Iatrania slučajeva sasvim pogrešne, ako za držav- 
ni fiskus kao i za poreskog obveznina, poreske prak- 
se. Neću ni da obvinavijam naše poresko činovnišlvo, 
ni poreske organe i organe finansijske kontrole, 
iako se devašavju slučaji, da i ovi postupe u opreci 
sa datim im naređenjima. Veoma pogrešan je način 
tpansferacija predmeta, koji potnadnu iz naslova po- 
reskih dugovanja pod egzekuciju, bilo to stoka ili 
štogod drugo. Ova se transferaciia mora да izvrši 
čak iz najudaljenijih krajeva, po 30 i 40 km. daleko, 
na sedište poreske uprave, naravno na troškove po- 
reskih obveznika, u slučaju, da su enzekvirani pred- 
meti stoka, moraju da se izdržavaju do nrodaje na 
njegove troškove, a onda se obično prodaju za ce- 
nu, koja ne krije ni tpoškova egzekutivnog postup- 
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ka, kamo li poresko dugovanje. Ovaj način trans- 
fcracije treba da se ukine, A'U imademo danas skoro 
svuda velike i ffnansijski jake opštine koje su u sra- 
nju, da preuzmu transferirane pie;iniete, da preuzmu 
u makakvom obliku i garanciju za naplatu poreskog 
duga, pa da ove predmete prvom zgodom prodaju 
uz cenu, koja odgovara stvarnoj vrednosti. U ovom 
smepu treba da se izmeni pravilnik o izvršnom po- 
stupku za poreska dugovanja, pa molim g. Ministra, 
da što pre potrebne izmene ti pravilniKU izvrši. 

Potrebno je nadalje, da poreski organi kod eg- 
zekucija postupe individualno, sa svom strogošću 
prema onima, o kojima se znade, da imadu novac 
i da mogu da plate, ali to iz prkosa neće. Ima još 
i takvih — i ako njihov broj opada od godine u 
godinu, a sa svom ohazrivošćn prema onima, o koji- 
ma se znade, da je kod njih beda. da kadkad nemaju 
ni za so, a kamo li za porez i druga dugovanja. 
Molim g. Ministra, da i u ovom pogledu izda svim 
svojim organima potrebna obaveštenja. 

U pogledu poreza i poreskih propisa još bih na- 
pomenuo, da smatram za potrebno da g. Ministar 
prouči pitanje da li je moguće, da se naplaćuje ren- 
tnina takode od potraživanja, koja su pod zaštitom 
po zanonu o zaštiti zemljoradnika. Dalje: da li je so- 
cialno opravdano, da se naplaćuje zgradarina od jed- 
nog radnika, koji zaradi 400—500 dinara mesečno, 
na ima malu kućicu i ništa druco. Dalje: da li ne 
bi bilo bolje i za seljaka i za državni fiskus, da bi 
se zemljarina naplaćivala četvrtgodišnje, a ne polu- 
godišnje, kako to biva sada. Ako će g. Ministar до- 
ći do uverenja, da je ipak jedna ili druga moja suge- 
sliia opravdana, ja sam uveren, da će nam u najsko- 
rije vreme predložiti predloge za te potrebne iz- 
mene zakonskih propisa. II vezi sa time ja ga mo- 
lim da prouči i pitanje, da li ne bi bilo pametno i 
korisno, ako bi izvršio kontingentiranjc tečevine, 
po banovinama. 

Gospodo, m ismo od god. 1932 izglasali гакоп, 
koiim smo ukinuli državnu trošarinu na vino i sa 
kojim smo ujedno vinskim producentima omogućili, 
da pod izvesnim uslovima mogu i u manjim koli- 
činama prodavati vino direktno konsumenlima. U 
prvim mesecima medu narodom širilo se uverenje, da 
je prodaja vina sasvim slobodna, pa imade svuda puno 
slučajeva, gde su se vinski producenti u prvim me- 
secima posle izglasania ovog zakona, nepo/navaiu- 
i'i lačno njegovu sadržinu, odrešili o propise zako- 
na, time što su prodavali i manie količine vina, pa 
su radi toga kažnjeni teškim trošarinekim kaznama. 
Gospodo, ja imam u srezn mino slučajeva, gde je 
seljak', vinogradar u krajnoj nuždi, kad nije imao 
u kući ni pare da kupi so. prodao susedu dva ili tri 
litra vina po 1.50 dinara ili još jeftinije, pa ie bio 
radi toera od poreske uprave kažnjen sa 1000 di- 
nara i više trošarinske kazne, koje naravski platiti 
ne može. osim da mu se proda sve što ima Smatram 
za potrebno, da se amnestiraju barem sve trošarin- 
ske kazne, koje su bile izrečene iz ovog naslova u 
irodini 1982, pa molim gospodina Ministra, da to li- 
čini. Ujedno ga molim, da što pre predloži ublaže- 
nje previše tvrdih i strogih odredaba čl. 40 Zakona 
o taksama. 

Prelazim, uospodo. na jedno drimo vrlo teško 
oitanje: na pitanje snabdevania naših krajeva sa 
stočnom ili crvenom soli i sa kreškom soli sa stra- 
ne Uprave državnih monopola, odnosno sa strane 
trgovačkog društva Rađana u Zagrebu, koje ima da 

opskrbljuje solju Dravsku,  Savsku  i  Primorsku  ba- 
novinu. 

Gospodo, nema ni jednog meseca, da mi 'z ovih 
banovina, a u prvom redu mi iz Dravske banovine 
primamo žalbe u pogledu pomanjakanja crvene soli' 
koja je baš u našim krajevima, koji su svake godine 
izloženi poplavama i kvarenju krme, vrlo potrebna 
ako hoćemo, da nam što manje stOKe ugine od  za- 
raznih bolesti, koje su, kao kod nas metiljavost  po- 
sledica pokvarene krme. Znam, da Uprava državnih 
monopola kaže, da seljaci upotrebljavaju crvenu   so 
i za vlastitu upotrebu. Priznajem, da i to u nekojim 
slučajevima  moguće,  a  pogotovo  danas,  kad  seljiil^ 
uopšte teško dolazi do novaca. Ali kod nac je još "ne- 
što drugo, još gore: u mojim krajevima retki su sin. 
čajevi, da trgovci dobiju našu kreŠKU so, veš nas  rr 
Radan vrlo rado snabdeva sa skupom austrijskom   \\\ 
poljskom jodiranom soli. Svi su protesti uzaludni pa \ 
protesti  kod Uprave  državnih  monopola.  Molim   o- 
Ministra i Kraljevsku vladu, da ovom pitanju posveti 
svoju pažnju, pa i pitanju, da li je sadašnji način mo- 
nopolske prodaje soli trgovcima, koji biraju u  veo- 
ma udaljenim, brdovitim i od železničkih veza odse- 
čenim krajevima, pravedan, jer je vezan sa nesraa- 
merno velikim izdacima za prevoz i drugim gubitci 
ma, kojih trgovci u prometnim centrima nemaju. Ne- 
ka bi se uredila veleprodaja soli  na onaj isti  način 
kako je uređena veleprodaja duvana. Cena soli, kako 
kreške tako i crvene, za današnje ekonomske prilike 
našeg seljaka, zanatlije i radnika, preterana je i tre- 
ba da se snizi. 

Gospodo, smatram za potrebno, da skrenem pa- 
žnju g. Ministra takode na pitanje trošarine na še- 
ćer i u vezi s time na preteranu cenu šećera, koji da- 
nas nije više luksus nego kulturna potreba naroda 
Smatram da g. Ministar odnosno Kraljvcka vlada 
treba da posveti svoju pažnju pitanju preterane ei- 
ste dobiti šećerana, što je naravski u vezi sa pretc- 
ranom cenom šećera. Iz statistika, које su objavi ji. 
vale novnine, vidio sam. da je imala na pr. šećerana 
u Novom Vrbasu, koja ima 36 miliona dinara dio- 
ničke glavnice, u god. 1931 dinara 18 miliona čisto 
dobiti, a u godini 1932 din. 14 miliona. 

Gospodo, ja ću najzad da dodirnem samo jo.š 
iedno pitanje, i ako bi bilo još puno što treba da se 
kaže. a to je pitanje predratnih austro-ugarskih dr- 
žavnih renta, koje se nalaze u rukama naših regu- 
lativnih štediona u Dravskoj banovini. Prema odred- 
bama Saint-Germainckog ugovora 0 miru, morala 
je Jugoslavija kao i sve ostale nasledne države, pre- 
uzeti gotovi dio austrijskih predratnih dugova, i to 
po kurzu, po kojem su bile preuzete banknote an- 
stro-ugarsKe banke. Po nalogu nadležnih vlasti na- 
še su regulativne štedionice u Dravskoj banovini god. 
1921 nakupile iz ovog naslova austrijskih predratnih 
renta za oko 86 miliona austrijskih kruna. Ako bi se 
računale kamate samo po 4%, iznosilo bi to godiš- 
nie oko 3 i po miliona kruna, a pošto se kuponi o- 
vili renta veš 15 godina ne isplaćuju, imadu naše re- 
eulativne štedionice iz naslova kamata već oko 52 mi- 
liona predratnih kruna potraživanja. To je za naše 
novčane zavode ogromna suma, pa je naravno da su 
oni i iz ovog naslova došli u poteškoće. Već početkom 
godine 1930 obavestilo je Ministarstvo finansija tr- 
sjovačko-induslrijskii komoru u Ljubljani, da se pi- 
tanje likvidacije predratnih austro-ugarslkih javnih 
i pokrajinskih dugova privodi kraju, »i da se ti tom 
smislu očekuju« još j poslednje odluke, koje u sebi 
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moraju podržavati bitne uslove za očuvanje interesa 
pojedinaca, društva i države. Uzimajući u rasinatranje 
i   Vaše poglede na način ove likvidacije, vidi se, da 
ste   morali svu težinu tih odluka, koje se imaju re- 
siti   u toku prvih sledečih meseca ove godine. Osim 
toga, budući da će se ova likvidacija onih javnih i 
pokrajinskih zajmova bivše  Austro-ugarske Monar- 
hije,  koji  bi  prema ugovorima  o  miru  imali  pasti 
na   tret naše države, imati verovatno da izvede jed- 
om   konverzijom starih obveznica sa isteklim kama- 
tama  ,i jedan  nov državni  papir, jasno je, da će  i 
tehnička strana toga posla zahtevati produžetak o- 
vih   poslova  do  konca  ove  godine.  U  ovom smislu 
odelenju državnih dugova  i državnog kredita  ,čast 
je   izvestiti vas, da je ono naklonjeno, da se pome- 
nuto pitanje što pravilnije i što hitnije reši, jer mu 
je  cilj, da kroz interese naših državljana i naših dru- 
štvenih i kreditnih ustanova očuva državne interese 
i   doprinese poverenju u državni Kredit. 

Tako glasi dopis Ministarstva finansija iz po- 
četka 1930 godine, a koliko je meni poznato, ova 
stvar još do danas nije rešena, i ako interesi ovih 
kreditnih ustanova u cilju njihovog poslovanja to 
hitno traže. Molim gospodina Ministra i celokupnu 
Vladu, da ovo pitanje što hitnije reši, da naši nov- 
čani zavodi prime ono, na što imadu pravo, pa da bi 
mogli služiti svojim ciljevima kao kreditne usta- 
nove. 

Uveren, da će g. Ministar ove sugestije primiti 
do znanja, i U poverenju njegovu politiku štednje, 
ja ču glasati za ovaj budžet (Odobravanje i pljes- 
kali je). 

^ Prclscclnik dr. Košta Kumanudi: Ima reč g. dr. 
Hans Mozer. 

Dr. Haus Mozer: Moje reči koje želim u ovoj 
specijalnoj debati o resoru Ministarstva finansija iz- 
reči, stoje tek u posrednoj vezi sa tim resorom. Ali 
pošto smatram funkciju g. Ministram finansija emi- 
nentno važnom u tolikoj meri da ona zaseca u sve 
resore i budnim okom treba da prati svaki pokret, 
svaku pojavu od fiskalne važnosti i pri drugim re- 
sorima, to smatram ipak dužnošću da učinim neke 
konstatacije i neke predloge. Možda ću tim dopri- 
neti tome,' da se učine po neke uštede, uklone neke 
nepravilnosti i raskrči put za podupiranje fiskalne 
aktivnosti i otvaranje novih fiskalnih vrela. 

Sa načelnog gledišta ispravno je nastojanje na- 
še Kraljevske vlade, što je počela sa lečenjem eko- 
nomske krize onde gde je treba najpre lečiti t. j. kod 
zemljoradničkoga staleža, toga staleža koji je naj- 
mnogobrojniji i po svome ekonomskom značenju 
prvi, osnovni i najproduktivniji za sve realne vred- 
nosti u celoj zemlji od svih ostalih takode važnih 
staleža. 

Dosadašnje ekonomske mere Kraljevske vlade, 
veoma hvale vredne u mnogim pogledima, izražene 
u glavnom u poznatim uredbama od druge polovine 
meseca novembra 1933 god. o zaštiti zemljoradnika; 
o izvođenju javnih radova, o zaštiti novčanih zavo- 
da i njihovih verovnika, o zaštiti kreditnih zadru- 
ga i njihovih saveza; o maksimiranju kamata; o sma- 
njenju troškova režija novčanih zavoda pod zašti- 
tom "i o smanjenju režija privrednih preduzeća ima 
da pretstavljaju tek početak važnih mera kojima 
treba nastati da se izgradi ceo sistem mera i lekova 
za otklanjanje krize. Ove dosadašnje mere nisu još 
dovoljne "i ima u mnogome da se upotrebe. Mi ne 
treba'da se zavaravamo time da su dosadašnje mere 

pored dobrih posledica imale i neke neželjene po- 
sledice. Vidite naprimer svaki novi kredit za zem- 
ljoradnika je takorekuć presahnuo, skoro najbolji 
zemljoradnik sa solidnom nekretnom imovinom bez 
tereta ne može naći kredita za nekoliko hiljada di- 
nara. 

Dejstvo dosadašnjih mera ide i tako daleko da 
je skoro svaka građevna delatnost prestala, još vi- 
še čak i sa reparaturama i uzdržavanjem starih gra- 
đevina u dobrom stanju, zapelo je gotovo sasvim, 
čime se krnje takode postojeće vrednosti i izostaju 
radovi kojim bi se mnoge zanatlije i radnici imali 
ishraniti. 

Uočite, gospodo, i to da nadnice za jedog od- 
rasog zdravog čoveka dosta često u neposredoj o- 
kolini prestonice Beograda, iznaša oko   10 dinara  i 
jedva  nešto više, čime  niko nije u stanju da kroz 
duže vreme izdržava svoj život, a da i n egovorimo 
o nemogućnosti prehrane članova njegove porodico. 

Mi mora da smo načisto s time da ne možemo 
ukloniti pa ni olakšati krizu sve dotle, dok se zamrz- 
nuti seljački dugovi ne otkrave, dok se oni ne do- 
vedu do kolanja, mobilizacije i cirkulacije. Nisu za- 
mrznuta  samo  sva   potraživanja  banaka,  štedionica, 
i   privatnika   protiv   zemljoradnika   u   više   milijardi 
dinara, već su zamrznuti skoro svi ulozi i skoro sva 
aktivna kontokorentiia potraživanja poverilaca nov- 
čanih zavoda u .daljnjim sumama od nekoliko mili- 
jardi   dinara.  Sva  ta  potraživanja  sve  te  vrednosti 
su već skoro treće godine van prometa a da na nji- 
hovo  mesto  nije  došla  nikakva  druga  vrednost   da 
nadomesti njihovu cirkulaciju. 

Mi moramu u zamenu za sva ta zamrznuta sred- 
stva da nađemo nova sredstva cirkulacije ma u ko- 
joj god formi, ma i samo kao surogate novčanih 
vrednosti više ili manje fundiranih. 

Istina u tom pogledu ima u Uredbi o zaštiti 
zemljoradnika jedna mera, određena u čl. 14, alineja 
1., prema kojoj novčani zavodi sa pretežnim delom 
zemljoradničkih' dužnika mogu kod državnih nov- 
čanih zavoda recskontirati svoja potraživanja do vi- 
sine od 50%. 

U neizvesnosti su svi sopstvenici gotovog novca 
kad stoje pred pitanjem u koji novčani zavod da 
ulože taj svoj gotov novac, jer ne znaju neće li taj 
zavod dva tri dana posle primanja uloga zatražiti 
odgodu plaćanja, sanaciju ili čak likvidaciju, čime 
bi dakle vraćanje loga novca bilo stavljeno u pita- 
nje ili bar odgođeno u nedogledno vreme. Nije s toga 
čudo što zbog takve neizvesnosti vrlo mak) ljudi u- 
lažu novac u privatne novčane zavode, već ih mnogi 
drže kod kuće. Ovo potonje pitanje trebalo bi što pre 
rešiti na taj način da svi novčani zavodi od jednog iz- 
vesnog dana unapred sve nove uloge moraju uz 
minimalne kamate tako držati ili plasirati, da ih 
za najkraće vreme mogu vratiti ulagaču čim on to 
zatraži, uz naročitu garanciju da on pri tim ulozima 
ni u kom slučaju ne sme pretrpeti nikakovu štetu i 
nikakovo okrnjenje. 

Neizvesnost postoji i u pogledu tumačenja od- 
redbe alineje II čl. 3 Uredbe o zaštiti zemljoradnika, 
0 2'', snižavanju iznosa dugovanja za svaku godinu 
ranijeg plaćanja, jer javo mnenje je shvatilo tu od- 
redbu kao popust od 24%, ako se ceo dug odmah 
plati, dok prema shvatanju novčanih zavoda taj po- 
puši  iznaša samo  16 odnosno  18%. 

Verujem pouzdano da će ove neizvesnosti sve 
biti uklonjene pravilnikom koji ima izdati g. Mini- 
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sfar pravde u saglasnosti sa g. Ministrom fiiiansija, 
trgovino  i  poljoprivrede. 

Da li će spomenutim rceskontovanjem potraži- 
vanja protiv zemljoradnika biti dovoljno učinjeno, 
da bi sopstvenici tih potraživanja, novčani zavodi, 
postali opet liktidni, ne da se za sad tačno utvrditi. 
Ipak je verovatnoća velika da to neće biti dosta iz- 
dašna pomoć, i prema tome će se morati pristupiti 
daljim merama za povećanje toga likviditeta. 

Ja sam slobodan da ovom prilikom ukazem 
na primere u drugim zemljama gde su vlade i not- 
ne — narodne banke u mnogo većoj meri priskoči- 
le u pomoć narodnoj privredi kad je stajala pred 
istim poteškoćama kao i naša. Tako je ukazana iz- 
daša pomoć privredi u Engleskoj, Nemačkoj, Austri- 
ji, Americi i Celioslovačkoj, trde je svagde znatno po- 
većan opticaj novčanica da bi se suzbila navala ula- 
gača na banke, da bi se povratilo poverenje štedi- 
ša u banke i da bi se donekle paralisalo preterano 
dejstvo deflacione politike, koja je u glavnom pro- 
uzročila nezapamćeni pad svih proizvoda naših do- 
maćih agraraca koii su time isključeni iz redova po- 
trošača drilgih artikala, a na štetu svih proizvođača 
iz redova drugih staleža. 

Ja držim da ćo se usled reperkusija, koje će i- 
mati uredba o zaštiti zemljoradnika i novčanih za- 
voda morati privremeno da opet zaštite i drugi sta- 
leži i privredni redovi, koji su onim zaštitnim mera- 
ma stavljeni takode u vrlo težak položaj. 

Mi smo od g. izvestioca na kraju načelne debate 
čuli opširno, stručno i argumentovano razlaganje i 
prodavanje, upereno protiv svake vrsto, inflacije, sva- 
kog povećania broja novčanica u opticaju, svakog 
surogata banknota i t. d. kojem razlaganju je dosta 
teško naći protuartnimente. Ono svakako s pravom 
opominje na ozbiljnost problema i riskantnost sva- 
koga poduhvata u tim smerovima. 

Ali ipak- moramo priznati, da su i u drugim zem- 
ljama na tim problemima radili priznati stručnjaci i 
naučnici od svetskoea ranga i imena, kao naročito 
u Americi. Nemačkoj i Celioslovačkoj, gde se ie svu- 
da pristupalo privremenom izdavanju pomoćnih pla- 
težnih sredstava, povećanju opticaja novčanica, sma- 
n ion ju zlatnotra pokrića i tim merama znatno se o- 
lakšajo razuduženie zadužeima, olakšao izvoz, ubla- 
žila nezaposlenost i dalo potstreka novome privred- 
nom razvoju i poletu. 

Eto u Čehos'ovačkoj jrde je zlatno pokriće za- 
konski sniženo od 35% na 25?«. crde je vrednost če- 
hoslovačke krune spuštena za 1/fi njene zlatne vred- 
nosti, ma da je kroz 14 godina staiala nepromonjo- 
na, postavljen je na čelo Narodne banke za guver- 
nera čuveni finansijski stručnjak dr. Eneliš, bivši 
Ministar finansija, koji je sitnimo temeliito ocenio 
sve posledice tih mora, a ipak ih je preduzeo da bi 
privredu svojo zemlje odbranio od ioš veće šteto. 

Razume se da se sve te mere. ili možda ni jod- 
na, no mosti naprosto kopirati, ali bi se one valjda 
inak na oprezan način i u prilogodenoj formi mogle 
primoniti i ko dnas. 

Pomenuto. pa i drimo zemljo nalazile su se no- 
kadkad još u mnogo težim situacijama od naše Kra- 
ljevino, pad valuta, privredni zastoj, političke per- 
turhacije. nezaposlenost, zatvaranje šaltera, bile su 
mnotro katastrofalni ie eeo li kod nas, a ipak' su one 
sve to nedaćo, zahvaljujući brzim morama svojih vla- 
da svojih novčanih zavoda i prisebnosti svojih šte- 
diša  prebrodili  bez  prevelikih   žrtava. 

Raš novi guverner čehoslovačke narodne banke 
g. dr. Engliš u jednom naučnom dolu kaže, da valu- 
ta mora da (izmakne pred narodnom privredom, ako 
ovoj prote ozbiljne opasnosti i ako je ova u  no"! 
bolji. . -v 

Kreditna politika Narodne banke u prošlim   <r0, 
dinama u početku i razvijanju krizo zatajila   je  go- 
tovo sasvim. U predvečerje krize, jedva mescč dana 
po stupanju  na snagu zakona no stabilizaciji   diara 
ukinula je Narodna banka sve neiskorišćene krediti 
i time je pogodila baš one novčane zavode, koji si 
ranije dozvoljene im kredite držali samo kao  rezer 
vu za slučaj potrebe, a nisu se njima koristili u svr" 
hu spekulativnog zarađivanja. Dalje je od svih  duv. 
nika, zatražila otplatu u visini od deset i više posto' 
taka, što je prouzrokovalo da su se u publici po i/ 
vili prvi znaci nepoveronja prema novčanim zavodi" 
ma, koji su sa svoje strane u oči'nastupajuće* krize 
morali prostati sa davanjem novih kredita. 

U doba  najpreče potrebe,  kad je  nastupila   0(] 
mah po tome navala ulagača na novčane zavode 
mesto da je Narodna banka prolazno znatno  ро\0 
ćanim kreditima omogućila da se s uspehom  odbije 
navala uznemirenih ulagača, izostala je dovoljno  » 
dašna pomoć njena. 

Iako je ona docnije ponovnim alimcntiranjon, 
novčanih zavoda sa nekoliko stotina milijuna dinan 
nastojala da ispravi taj propust iz 1931 god., п|јс :0'. 
to uspelo, jer je bilo već prekasno. 

Sada se već nije moglo postići ono, što   hi   Sp 
kratkim prolaznim moratorijem za isplatu štednih u 
lo<ra, privremenim povećanjem opticaja ovca, kova" 
njem metalnog novca Csrobrnoga) i povećanjem dru" 
tdh  prolaznih  pomoćnih  sredstava  moglo  postići 
jesen 1981 goadine, u koje vreme bi možda pola mi 
lija.rde dinara bilo dovoljno. 

Zadocnjenjem kovanja srebrnog novca došlo s^ 
do toga, da se dohodak od toga kovanja novca niie 
prema prvobitnoj intenciji zakonodavca upotrehio 
za otplatu državnog duga kod Narodno banke, \Чч-, 
za pokriće budžetskog deficita. 

Na sve što sam troro napomenuo ima g. Minj. 
star finansija svoj najodlučniji upliv. G. Ministar fj, 
nahsija ima i moćan upliv na određenje kamatno 
stope pri Narodnoj banci. Državnoj hipotekarnoj han- 
ci, Atrrarnoj banci i Poštanskoj štedionici, pa ga mo. 
lim da stalno nastane na tome na tome, da ti zavori; 
i dalje snize kamate kolako na tdoge kod njih tako 
i na zajmove koje oni daju. Ovi zavodi to rhogii 
učiniti, jer uživaju oslobođenje od svih poreza i na- 
meta. 

Dosta velikim promenom u upravi Narodne ban- 
ke na godišnjem zboru od 5 III. 1984 god. nadam se 
da će ova naša prva novčana institucija donekle pro- 
meniti svoje poslovanje. Ona inje u dovoljnoj mori 
kao regulator ngOVČanpg opticaja priskočila u po. 
moć privatnim novčanim zvaodima. već je baš, do- 
sta na štetu ulagača, na mnoge zavode najviše na- 
valila da joj ovi vrate zajmove. To ona i sada jo§ 
čini, što je u suprotnosti sa odredbama zakona o 
prinudnom poravnanju van stečaja i sa odredbama 
stečainoc zakona, prema kojima ona nema nikakav 
prlvilegisani položaj kao poverilac. ni pred kojim 
drugim poveriocem ili ulagačem. Ovo je neopra.dan 
izuzetan položaj, koji bi trebao što pro prestati, na 
što bi mnofiji zavodi pod zaštitom moeli voće sume 
vraćati u narod i ekonomski pojačati brojne potro- 
šače, posredno i mnogo poreske obveznike. 
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Novi ili veći prihodi za državu bi se mogli naći 
ukidanjem instalacione telefonske pristojbe, čime bi 
se dobili mnogi novi pretplatnici. Ukidanjem velikih 
nagrada nadzornom odboru, osoblju i činovničkom 
udruženju Poštanske štedionice, Državne hipotekar- 
ne banke. Klasne lutrije, Uprave državnih monopola 
i drugih državnih ili poludržavnih zavoda preostale 
hi mnogo veće sume od čiste dobiti za državnu bla- 
gajnu. 

Ukidanjem nepotrebnih premalenih školskih o- 
delenja, pripremnih razreda, suvišnih srednjih škola 
itd. dalo bi se takode mnoge sume uštedeti. 

Ponovnim oživljavanjem privrede vaspostavili bi 
se opet skoro iščezli prihodi od prenosa imanja, in- 
tabulacija itd. 

U mnogim ovde pomenutim pitanjima moglo bi 
se. ma i postepeno pronaći pravilno rešenje, i ja ve- 
rujem u dobru volju g. Ministra i Kraljevske vlade da 
će" oni to rešenje naći i to što je moguće pre — S 
toga ću glsati za predloženi budžet ovoga resora — 
naročito i zbog ovlašćenja koje Kraljevska vlada do- 
bi ja po čl. 48 m Finansijskog zakona, da i dalje izu- 
zetnim merama smanjuje rashode. (Odobravanje i 
pljeskanje). 

Prciscdnik dr. Košta Kumanudi: Ima reč narodni 
poslanik g. Ivan Lončar. 

Ivan Lončar: Kad sam pročitao pregled naplate 
neposrednih poreza za godine 1930 do 1933, zapre- 
pastio sam se. Sve druge banovine naplatile su u go- 
dini 1933 od 12 do 47% manje nego godine 1930, 
tako Beograd za 27% manje, Moravska banovina za 
31% manje, Drinska banovina za 47%, samo Dravska 
banovina platila je u godini 1933 više nego u go- 
dina 1930. Čudo jedno! Kao da u Dravskoj banovini 
nema krize, nema zastoja u svim granama privrede, 
kao da je ona jedan zelena oaza u velikoz pustinji 
svetske krize. U banovini dravskoj razrezuju se po- 
rezi kao za vreme prosperiteta i konjunkture. Ta či- 
njenica, gospodo, dovoljno pokazuje, da je naša po- 
reska praksa prcterana, i ja mogu reći, da su većina 
poreskih obveznika sasvim na kraju svojih posled- 
njih snaga. A kad je tako, onda nije ni čudo, Sto 
ima baš ove godine toliki broj egzekucija i transfe- 
racija. U Dravskoj banovini od uvek su porezi, 
takse i nameti redovno naplaćivani. Sto dokazu- 
ie činjenica, da ona ima najmanje poreskih zaostata- 
ka. A kada su danas potrebne ovakve mere, ovakvi 
progoni, onda je to znak, da je mera puna i da na- 
ši poreski obveznici prosto nisu u stanju, da ispunja- 
vaju  svoje obaveze. 

Uveren sam, da su intencije g. Ministra drukčije 
ne^ro što se sprovode u praksi, pošto mere koie pre- 
duzimaju njegovi organi u Dravskoj finansijskoj di- 
rekciji "prevazilaze ono Sto on hoće, te ga molim, da 
da svojim podređenim nadlcštvima u Dravskoj bano- 
vini uputstva, kako treba da potsuue, da ne bi po- 
reska politika u Dravskoj banovini postigla rezul- 
tate koji neće biti u korist naše narodne privrede pa 
ni ii korist države. Medu onima koji su najviše op- 
terećeni koji su najbliže kraju svoje platežne moći, 
to su naši gostioničari. Oni pretstavljaju i najpodcs- 
niji obiekat za poreske činovnike. Bez raaoeo-rada 
on može jednostavnim pitaniem u opštini ili finan- 
sijskoj kontroli obavestiti koliko poreza ima da ra- 
čnna. Taj stalež je tečevinskim. računskim itro.vi- 
rinskim taksama, porezima i prirezima opterećeni do 
5096 i više svojih čistih prihoda. Oni su primoram 
da   odkidaju sebi  i svojoj deci poslednji zalogaj od 

usta da bi podmirili poreze, pa nemaju srestava, ko- 
jim bi unapredili svoja preduzeća, ukrasili svoje kuće, 
što bi bilo za unapređivanje turizma neophodno po- 
trebno. 

Već su drugi moji poslanički drugovi izneli tuž- 
be protivu prakse nekojih poreskih uprava u zemlji, 
kojim se uterivaju poreze. I u Kranjskom srezu ima 
takvih rdavih praksa, i ja mislim, da nama svima na- 
ša poslanička dužnost nalaže, da ukažemo na ovakve 
slučavejev, a dužnost g. Ministra je, da uputi svoja 
podčinjena nadleštva u humana načela kojim treba 
da se rukovode u svojim postupcima prema poreskim 
obveznicima. Već sam kazao, da kod nas nema veli- 
kih zaostataka. Ako jedan ili drugi obveznik ne pla- 
ti, nije to jedna svesna sabotaža, već u ogromnoj ve- 
ćini slučajeva ne samo ekonomska, nego i fizička 
nesposobnost plaćanja poreze. I ja mislim da bi mo- 
gle poreske uprave u ovakvim slučajevima postupi- 
ti sa više uvidavnosti i obazrivosti, da interesi pores- 
kog obveznika ne bi bili suviše oštećeni. Evo samo 
jedan primer, da se vidi, kakvi su metodi naplaćiva- 
nja poreza kod nas u praksi. Navešću ga bez komen- 
tara, pošto sam fakat govori toliko rečito, da je sva- 
ki komentar izlišan. Taj slučaj se je desio u Kranj- 
skoj poreskoj upravi. Jedan stolar došao je u ta- 
kve finansijske teškoće da nije više mogao da podmiri 
svoje poverioce, ni da plati svoje poreske zaostatke. 
Poreska uprava u Kranju uvela je i izvršila protiv 
njega egzekucioni postupak tim povodom transferi- 
rala je dve garniture pokućstva za trpezariju u vred- 
nosti 24.000 dinara. Pošto nije bio u stanju da polo- 
ži celokupen iznos poreskih zaostataka, poslao je na 
dan prodaje svoju ženu ka poreskoj upravi u Kranju 
koja je nudila dinara 5.000 na račun dugujuće poreze 
s tim da se odustane od prodaje zaplijenjenog pokuć- 
stva. Međutim šef poreske uprave umesto da je uzeo 
nuđenu mu sumu dinara 5.000 i sačekao sa prodajom, 
odredio je prodaju te su obe trpezarije prodate sve- 
ga za dinara 3.200.— i sad ja pitam, da h je taKav 
jedan rad u interesu državne kase? Dakle umesto 
da uzme dinara 5.000 i održi pokućstvo kao dalji za- 
log za zaostatak poreze, prodao je svu robu za di- 
nara 3.200 i time oštetio bednog obveznika za dina- 
ra 20.000, pa i državnu kasu i patrijotsko osecanjc 
mnogih građana, koji ne mogu shvatiti, da je takav 
rad pravilan i pravedan i da ima pravde u našoj tinan- 
sijskoj upravi. Pa još nešto: on je prodao ovu robu 
dva puta, onome "koji je prvi kupio robu za istu 
cenu nije hteo da je dadne, a naprotiv dao je robu 
tek drugi dan jednom licu. Izgleda da se je obrazo- 
vao po srezovima jedan nov zanat koji se bavi time, 
Sto kupuje ovu nesretnu robu, krave i volove po di- 
nara 200"do 500 pisaće mašine po dinara 300 pokuć- 
stvo po dinara 1.600 i da ima od toga dobitka i onaj 
koji kupuje i koji prodaje. Zloupotrebe, koje se omo- 
gućavaju time, što se može ova roba prodati po 
svaku cenu i kome god se hoće, postaće u pojedinom 
slučaju izvedljive. Mi narodni poslanici nećemo moći 
nositi odgovornost za ovakve postupke poreskih u- 
prava. Moguće je još i to, da je nastradao ovaj ne- 
sretni stolar baš radi toga, što sam ja zamolio g. 
Sefa poreske uprave u Kranju, da ga malo sačeka. 
Jer ja primećujem već duže vremena nekakvu ani- 
moznost kako od strane poreske uprave u Kranju 
tako i naročito od strane finansijske kontrole uTr- 
žiću. Ja sam već u više mahova skrenuo pažnju g. 
Ministru finansija na rad starešine finansijske kon- 
trole u Tržiću, na  njegov neprijateljski stav prema 
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nacionalnoj stranci kao i to, da je na opštinskim iz- 
borima u Tržiću došao taj gospodin ostentativno u 
pola osam sati ujutro te glasao za punktaša, koji je 
proglasio ove izbore za plebiscit, i da on u svim pri- 
likama pokazuje svoje veliko neraspoloženje prema 
onima, koji brane današnje stanje u državi. Ja ne 
mogu uspeti da ga uklonim s njegovog mesta, upr- 
kos tome da imamo medu organima Finansijske kon- 
trole u Dravskoj banovini sigurno dovoljno nacio- 
nalnih ljudi, koji bi mogli zauzeti to mesto i koji bi 
svesno i pravedno mogli vršiti tu dužnost, dok je sa 
druge strane mogao neki propali mađarski magnat 
Barun, inače veliki neprijatelj našeg naroda i naše 
države da uspe i da premesti tri poštena nacionalna 
organa finansijske kontrole u sv. Ani sa granice, ko- 
ji su podneli protiv njega krivičnu prijavu zbog kri- 
jumčarenja, koje je i vršio i bio zbo^ toga i 0- 
sudivan. 

Na kraju mog govora neka mi bude dozvoljeno 
da skrenem pažnju g. Ministru i Kraljevskoj vladi na 
sledeče: Svi su govornici u načelnoj debati kazali, 
da je naš državni budžet suviše velik i kako je nemo- 
guće privesti ga u stvarnost. Ali poreske obvezni- 
ke i našu privredu ne tereti samo državni budžet, 
nego još više naši samoupravni budžeti, banovin- 
ski i opštinski, a u našoj Banovini još cestni. Za op- 
štinske proračune razašiljc g. Ministar finansija sva- 
ke godine nove dugačke cirkulare. Gospodin Mini- 
star finansija preporučuje u tim cirkularima, kako 
treba da se štedi u opštiuama. Ovakvu štednju tre- 
balo bi primeniti i na Banovinu. U Dravskoj banovi- 
ni imamo pored nebroj dažbina, banovinskih taksa i 
trošarina i najviše banovinske prireze. 1 novim bu- 
džetom za godinu 1934/35 uvode se opet nove daž- 
bine, t. j. dažbine na vodne snage i povišena troša- 
rina na električnu struju. Ja držim da je naša pri- 
vreda već sa dosadašnjim nametima dovoljno pa čak 
i prekomerno opterećena, stoga treba, da se nove 
banovinske dažbine ne dozvoljavaju. 

Prošle godine je Kraljevska banska uprava 
Dravske banovine mela u cilju suzbijanja besposlice, 
neki novi fond, bednostni fond, u koji su se u glav- 
nom slivali prilozi prednzimača i radnika. Namena 
je bila lepa, samo smo doživeli nešto sasvim drugo. 
Ovaj fond upotrebljava se u glavnom za popravku 
banovinskih drumova i za nabavku gramoza za te 
drumove. U to ime naplaćuje se u Dravskoj banovi- 
ni naročiti prirez cestni i banovinski od najmanje 
33% do 70% pa i više. Ovi postupci naše Banske 
uprave uzbuđuju svu našu javnost, i ja moram da 
protestvujem s ovoga mesta protiv toga, da se po- 
krivaju deficiti u banovinskom budžetu iz bedhbsnog 
fonda, i da se ovaj fond zloupotrebljava u druge 
svrhe nego za one, za koje je bio namenje i osni- 
van. U ostalom ovaj fond, koji je i u novom bano- 
vinskom budžetu predviden, posle osnivanja gradbe- 
nog fonda izlišan je, jer je gradbeni fond preuzeo 
zadaće bednosnog fonda, osobito u pogledu zapo- 
slenja u radu. Naša privreda ne može da podnosi 
sve te različite terete, i zato molim i Kraljevsku vla- 
du i g. Ministra finansija, da vode računa o štednji 
po banovinama. 

Glasaču za budžet Ministarstva finansija. (Pljes- 
kanje i odobravanje). 

Претседиик др. Коста Куманули: Пма реч 
народни nociamiK г. Аите Ађић. (Није присутан). 
Реч има г. Живојин Стефановић. (Huje присутан.) 
Реч има    r. Милаи ЖиванОвић.    (Иије присутаиЛ 

Реч има r. Василије Трбић (Huje присутан.)    Реч 
има г. др. Јанко Рако. 

Др. Јанко Рако: Господо народни посланици 
ja сам намеран да узмем реч у овој буџетској деба- 
ni, a.m дога^ајп којп се одпгравају у јужној Хер- 
цеговини u далмацији приморавају ме да учиним 
овде пред Скупштинрм један aue i na namer г. Ми- 
нисгра финансијаТ Реч je o сађењу дувана у оним 
крајевима. o ттоме дуиаиу говорпли су многи^лред, 
говорници. O томе морам да говорим и ja, јер; јо то 
mrran.e прло тешко у далматинском Загорју u м0. 
ме срезу Околиту иарочнто. Meuu je познато да je 
г. Министар финансија учтто извесне напоре да 
Gaj) донекле уолажп one тешке последице које про- 
истичу услед овога   докидања сађења    дувана  v 
Херцеговини. Ja сам г. Минстру за то благодаран 
A,m познато мп je n то да je г. Министар финанси- 
ја npn оиом ciio.vi nacTojaii.v ла те тешке прилике 
у сађењу дувана ублажи наишао na један јак от- 
пор Монополске управе, што je  за жал>ење.   л\и 
разумемо господу из монополске управе, јер  зп- 
што ux ne бисмо разумели? Њихови су разлози 
углавном ови: Они посматрају то питање са r.'[e;i,ii- 
шта фискалних државних интереса и веле да нема 
iipolje патем дувану на    страним тржиштима,  да 
су цене врло ниске, да су   nama складишта пунд 
n т. д. To .vin разу.мемо.    Али г. Министар, у чију 
надлежност спадају и монополи, члан je Краљевске 
пладе n on je дужап да иодржава    склад  између 
државног и народног газдовања и да ие дозволц 
да се читави предели упропашћују због тога.   jg 
сам уверен да г. Министар финансија и иидц ц  0. 
ceha да ове мере које je подузела Управа монопо- 
ла преставл»ају за њега један зачаран круг, наиме 
ono mro r. Министар финансија према упутима  н 
сходности  Управе монопола једном  руком  наро- 
ду одузима, a тиме одузима кору хлеба, то мора 
другом руком да пружи преко Министарства  со- 
цијалне полихике и Министарства саобраћаја, да- 
jvhii oBiiM ресорима извесна сретства,   којима   Ке 
омогућити iio.Moii ciipormi.ii, извршен>е јавних pa- 
дова, трапспорт хране u т. д. и тиме пароду убла- 
житн несношл>иве муке и nanije. 

За јавиу noMoh, за сиротињу, за јавне радове, 
за транспорт хране и све остало. Сада молим вас 
господо, послаппци, ако je ово овако, то je аттсурд 
у самој ствари, да се једиом руком даје, a да се 
другом руком одузима и да се овако читаво пптац.е 
комплпкује. AKO je ово тачно, a г. Мнпистар фииаи- 
ија најбол>е he знати, je ли то тако, онда би било 
пожелно да г Министар једним енергачиим поте- 
зом с KIMU n скрпт onaj отпор Моиополске управс 
која гледа na једноставне интересе, a то су интере- 
ću државног фискуса. Mu би разумели кад би се 
оиа операција Монополске управе десила у време 
иорма.шо, v cpehemiM пршшкама, na добро, али да- 
nac, кад nam народ. кад чптаи свет преживљује те- 
шке судбоиоспе часове, данас кад je такорећи борба 
за голи жпвот, ne могу се ове оиерацпје Монопол- 
ске управе дозволпти. Обруч може да се стежо, a 
ако се мпого стеже мора да иопушта, ту даље иема 
Kv;ia. У пределима јужке Херцеговиие, u Загорске 
Далмације, у пределима непрегледиог крша, гдо je 
немогућа култура жита, и ма каква другакултура, у 
тнм iiajciipoMaiiniiijiiM n najnaciiBiiiijiiM крајевима 
KOJU иемају uiiinia OCIIM дувапа- у тим крајсиима 
KOJU претстављају врло ocehajnn терет, a то г. Ми- 
иистар финансија иајбоље знаде, колнко тн пасивии 
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крајеви гризу државну касу, и сваке годкне непре- 
кидко, у таквим крајевима у данашње нремс je не- 
могућа операција Монополоке управе, на овакав na- 
чин, иа овжап безобзиран и осећајш начин! Лср мо- 

• IIIM вас, шта he нам буџетска равнотежа ако народ 
нзумре и пропадне? To je исто шако  мад кажемо, 
шта he нам хирургија, ако опрација успе, a паци« 
јент умре? Ja штелујш на г. Мииисгра финаисја да 
сс добро обавести d овом тиач.у-   пре него што 
мину рокопи које поставл.а Монополска управа, Ja 
сам увсреи, госиодо народни посланици, да he се г. 
Министар   финаншја   асведочити да ограничење 
п докадање садм.с дувана у овим тсивнш крајеви- 
ма зиачи отимати задњи залогај из иародног грла. 
Па нити je хумано, пити корионр, п,а народ падне у 

■очајаи.е. Jep очајан.с и глад,   господо посланици, 
то су опасни пропагатори протин сваког режима и 
против свакс државне идеје већ саме no ссби, a у ру- 
кама протишима   државног и народног јединства 
претстављају joiii тежи инструмент.    Мопополска 
управа, господо посланици, правда ове своје one- 
рације са кријумчарењем, које сс развија у задње 
време. Mu TO признајемо. има кријумчаречха. Ono 
je дамас последица мнотох и шогих прописа Моно- 
полске управе. Има шверца, ми то призшијемо чо- 
ja.rno, кривци нека се казне, нека се егземпларно Ka- 
sne, њихов рад je неисправан и нико не може да их 
штити. Али да се поре^ криваца казне и невики љу- 
ди, ми то не можсмо да разумемо, I (ма начина и иаш 
je карод доживео свачега'. Кад.је неко скривир у 
једном оелу na се ннје зиало ко je. онда се стрелза 
цесетина њих, a то je бнло у Средњем веку, и то ми 
можемо да разумемо. Десетковање je било, jep се 
inije знало ко je кривац. аши овде у овом случају 
знадесе ко je кривац и само je један кривац, a де- 
сет се стреља. 

To ire може нико да разуме и то je једна неве- 
роваггна неправда. II мрлим вас, каку веру иоже да 
тла народ, кад види да држава поред једнога крив- 
ца стреља и девет иевиних, Ето видите, овакви се 
случајеви дешавају и у моме срезу десили су сс, ja 
TO морам добронамерно да кшстатујем,    jep бих 
хтео да се зло поправи. У иоме орезу од 110 садио- 
иа дувапа у пјкии.тој голипи 52 садиоца нису пре- 
дали држави жетву. To je једна жалосна кожтзта- 
ција, коју не може" нико да одобри и сиако мора да 
je осуди. 52 аадиоца дувана отуђили су и продалп 
жетву дувана на приватне руке^ Откривени су 52 са- 
диоца у читавом   срезу, a читав   остали бро'ј није 
продао жетву. тачио оиолико колико су срачунали 
коптролори Монопола дувана и због овога малог 
броја држава казни 800 садиоца дувана, од којих je 
4/5 потпупо nciipamio [тоступилр п држави најсаве- 
сиије жетву предаЈК). бвр je један тежак билаис. и 
ja бнх молио господина Мииистра фикансија ча се 
заложи својим ауторитеггом, a преко њепа молим и 
Краљевкжу владу, да ODO зло camipa, jep нги.је само 
зло у TO.NU', mro je нропаст iiapo.n, НбГО mio je u ие- 
i-травда, уисто време, a тр iraiii народ тепжо .nama. 
Каже сегНије мн криво mro ми je рђаво, него ми je 
кривр mio MU je криво. Ми токе народу морамо да- 
ти правду, a овако   je   ггрступљепо у седам села 
имотског среза. 

ynylivjyl.n onaj апел и свршавајући овој грвор, 
хтео бих само још да кочстатујем следеће: Моно- 
полска управа ne иоже само да криви народ због 
оваквих резултата. Ona би морала да криви себе, 
да тражи v томе функцнонизму ono што je нездра- 

ио, ono што je „труло у држави данској', да i a па- 
ђе код себе и примени. Има тога доста. Ja мисли.м 
мрнополска политика треба да пође другим путем, 
jep видео еам и опазио, a то се видело и код 
предговорннка, којп имају везе са пародом, да 
резултати дуваиске политике v нашем народу im- 
су се .показали одлично. Укратко поменућу пар 
ствари, a то je ono: 

Државни издаци за појачавање и повећавање 
финансијских органа, a нарочито дневнице пове- 
ћавају се и велики ее милиони за то троше, за њи- 
хове дневпице, плате и награде комисија, a шверц 
непрестано расте. Tv цешто јесте, ту нешто мора 
да будс. C друге стране губе се милиони, jep се 
пуши шверцовапи дуван, a не пуши се прави. Да 
споменем цигар-папнр. Докле наш цигар-папир 
лежи у складиштима, дотле се читави вагони им- 
портирају тога папира нз суседних нам неприја- 
тељски расположених држава и непрестдно нас 
њима засипају. Пи треба да зажелите хоћете лч, 
и ако хоћете фалсификоване, наћићете колико 
хоћете na вагоне. 

Просто се засипљу namn крајеви са таквим 
ципар-папиром који долази оа стране и из земаља 
које су према нама моЖда непријатељски pacrio- 
ложене и ми тај папир мбрамо да купимо јефти- 
није него монополски папир, a nam папир лежп v' 
складиштима и ne продаје се. 

Још liy иае упозорнти na мопополске kpHBiH- 
це. Како сала мрнополска управа реагира na ово? 
Уведене су мопополске кривице. Има сељака чиј? 
сва покретна и непокретна имовина ne предн 
25—30 хил.ада дип., a бсуђени cv да плате na сто- 
тину, 150 и више хил.ада динара мопополске Ka- 
sne. Да .ni се то може утерати? To je илузррно, 
то се ne да утерати, Шта сада? Треба да се идс 
у затвор. Добро, a.in ко he да плати трошкове из- 
државања, jep пеко мора да их положи суду или 
затвору, у коме се казна издржава. ТјЈеба ла и\ 
положи држава и да даје многе милионе да бн се 
могле издржавати казне no затворима, a народ će 
оти.ма од своје породппе и лсжи no тампицама. 
Mel)\Tii,M мопополскн закоп je предвИНар да се 
људи бар ne затварају, негр да им се kasne пре- 
творе у физичкп рад. Међутим мОнрполска упра- 
ва није издала правилник и зато ne може да до- 
ђе до претварања те fcasne у физичкп рад. Држава 
подбацује, a иарод лежи no тамшцама и na овакп 
једап пачин све се прво свршгава na велику штету 
или државе или народа. 

ЗавршавајуКп ono ja hy попова ла упутим je- 
дап топао апел na Мипистра фипапсија у име Mo- 
ra и околпих срезова да скупа са послаппцима кз 
дувапских крајева одржи једпу копферепцију na 
којој бп се извидело, да ли je могуће да сс овој 
ствари нађе једно повољније решење и да пастане 
да се v првом реду одстрапе пепрарде учпњенне до 
еада предузетим мерама т. ј. да ее скит- забране 
и да се оиај правплппк мопополске упрапе mio 
пре допесе. (Одобравање), 

Прстссдппк др. Коста Кумануди: Мма реч 
г. др. Петар IIvnli. 

Др. Петар Нуић: Господо народни послапицп, 
дозволите ми да n ja у диекуспјп по буџету Мпни- 
старства финансија нешто рекпем o пптап.у дува- 
на. 11ит:1п.е дувана je од еминентне социјалне прп- 
вредне n фипаисијске важностти у namoj национал- 
noj привреди. Говорићу специјално o пнтању ду- 
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вана у бнвшим срезовима херцегопачким. 
Господо иародии послаиицп, од свнју привред- 

ннх грана «а тржншту размјеие добара, данас иај- 
тсже страда земљорадња. Између пада цијена зем- 
љорадиимких произнода и иропзнода других при- 
вредних грана ксма иикакова упоре!)ен>а. Ради пада 
цјена земљорадничкш производа да^аши.у тешку 
прпвредну и финансијску кризу најтеже и ocjeha 
земљррадник. Рентабиушост земље смањеиа je иа 
минимум, na je и цијеиа земљи. томе осповпом ка- 
питалу зшљорадника, пала na нижу од полоиице 
пријашње вриједаоспи. Према томе јавне дажбине 
су длиас за зсмл.орадкнка несиошл/иве, FberoBa ку 
повна способпост незнатна je. Његов животпи ниво 
псвјероиатио иизак, креднтиа способност његовл 
пикакова je. Њему je у овмм тешким прилпкама 
животни оппишзам погпуио јчшштсн. Ово je, го- 
сподо, општа карактеристика стања у којему се na- 
лазп iiaiu најважнији кајбројнији и najMoliimjn 
сталеж naiuie нациошлие зајединце. Како видимо 
жпвот нашег земљорадшиоа тежак je и мучан и у 
најнапреднијим и најбогатијим крајевима наше зем- 
ље. Ипак у авпм крајввша зсмл.орадник бар мо- 
же са својпм радом и приходима да се прехра- 
њУЈе, док у бпвшмм херцеговачким срезовима, у 
'срезовима крша и голети, nam земл.орадппк ne 
може својом зарадом n прпходом да се прехрањује, 
na je извржеп гладп ц оскудпцп у свпм пптањпма 
||>ег()вога фпзпчкопа жпвота. 

Господо пародпи послаппцп. зсмљорадипк у 
бившим херцоговачкнм срезовпма жпвпо je од увек 
тешко n оскудпо од трп прпвредпе гране: од кул- 
туре дувапа, културе впповс лозс n зараде у прс- 
коокеапскпм крајсвпма. 

Све трн ове привредне rpanc дапас су преса- 
хле. Зарада у прскоокеаискпм крајевима усл,сд 
свјетске екопомске кризе. a култура випове лозе na 
домаћој подлозп усљед фкшжсере. Вппоградн na 
амсрпкапској подлозп обпавл>ају се, алп ова обпо- 
ва још je у зачетку. Јсдппа прпврсдпа граша од које 
on у nanniM крајсвпма лгогао земл>0'радппк живетп, 
остаје-сама култура дувана. Нажалост и ова једппа 
пршвредпа града у пашим крајевпма упиштепа je 
лошом и перазумпом политпком Мопополске упра- 
ве и п.езиппх неспособппх и гврдоглавих функцио- 
иора. Управа мопопола својом лошом и псразумпом 
полптпком уппшгпла je na хпл>аде землуорадппчкпх 
фамплнја u пачиппла државпој касп огромпе мили- 
јонарске штете. 

Ради илустрацпје жпвота namera зсмл,орадпп- 
ка у OBiiM крајевпма папомпп.ем, да у мпогп.м се- 
лпма na трп особе долази само једпа котуља, a cn- 
роматпа мајка npn пелцовап>у своје голе дјеце, мо- 
ра једно no једпо воднтп к лпјечппку na пелцова- 
ње, јер iiK свс у једаппут ne може ИИ пајпотрсбппје 
обуКп. 

Како je пагло упиштепа култура дувана види се 
пз ових бројева: садиоцп дувапапрп дувапској ста- 
НИЦИ у Љубушком, добплп су бруто у пме откуппп- 
ne дувапа у години 19.30 36 мплпопа динара, у годи- 
im 1931 19 милиона дипара. у годппи 1932 9 мплио- 
na дипара, a у годипп 1933 бруто око 2 мплпопа 
дипара, a nero 1 мплпоп n двеста хпл.ада дппара. 
Ооо"осно у бројевима, засађених струкова у годшш 
1930 засадпло се je na територији дувапске стапп- 
Пе у Лзубушком око 65 мплпопа струкова у годппп 
1931 око 50 милионв,    у    годипп  1932 40 мплпопа 
сгрукова, a у 1933 21 мплпоп струкова дувапа. 

Зл ову слиједећу го:подарску годишу неће се 
посадитп im 8 мплпопа струкова, јер je у преко 15 
села уопће забрањепа садња дувапа, a у дозвол>епим 
селпма ca,ui>a опет ограппчепа до na rope споме- 
нуту незнатпу своту. 

Господо посланпцп, Мопополска управа правда 
уппттеп)е културе дуваиа у нашим срезовпма овпм 
разлозпма. Монополска управа тврди, да херцего- 
вачкпм дуваппма пема потражч>с na вап.скпм тржц- 
ттпма, да je наступила хпперпродукцпја дуваиа. да 
су mijene херцеговачким дуванима певјероватпо ии- 
ске, ii да je у папгпм крајовпма завладало крпјум- 
чареп.е дуваиа, које опаспо подрпва темеље ове na- 
me пајважппје држанпе ппстптуцпје. 

Господо, ово mije тачпо. Култура дувана у 
бившим херцеговачкпм срезовпма ушпптепа je ло- 
IIIOM и погрешном вапуском n упутратп>ом трговач- 
ком полптпком Мопополске управе, a псто тако ње- 
зппом norpcmnoM пеподобпом те пепрактпчпом ад- 
миппстрацпјом. 

^ерцеговачкп дувапп, npnje Светскога рата би- 
ли су na гласу. Овп дувани nnjeii.eiin су n мпого тра- 
жени ne само na пашпм, nero n na светскпм пиј^ца- 
ма. Страна тржптта, такорекућ отплкала су се за 
херцговачкп дувап, јер херцеговачкп дувани n no 
свому типу И no својој фипо!)!! ткива n аромп nnje- 
су пмалп конкуренције na светскпм тржиштима, ne- 
ro су сматрани као ријепка роба своје врстс. Бивша 
Аустрпја. под прпјетњом глобе n заггвора, гоппла јо 
namo земљораднике да саде дуван, a ово Аусгрија 
mije чпппла пз пске л.убави према нашем пароду, 
нсго je спгурпо то чпнпла изсвојпх голпмех финан> 
спјскпх иптереса. Овај добар глас n ову потражњу 
за хсрцеговачкпм дуваном, мп вшпе пемамо и ако су 
дувапи осталп исги, a то се могло догодптп једппо 
услед слабе, лоше n norpemne вап.ске трговачке 
политике Мопополсе управе. Једап nam послаппч- 
Kii дрјт говорно ми je, да су га послаипцп из Егип- 
та пнталп, да ли nama држава продуцпра дуван, a 
nanoMiiihCM да су се херцеговачкп дувапи npnje pa- 
ra иајвпте пзвозили у Егппат. Чуо сам, да су nainu 
дувапи пред пеколпко годиша бплп пзложепи на 
светокој пзложбп дувапа у Лајпцпгу, те n ако су вд. 
ши дувапи са својпм квалитетом прпвлачплп пажм.у 
посетплаца пзложбе- ппак уз name дувапе пи je бпло 
никога, a парочпто стручппх ozo6a\ које би посјс- 
тноцпма показалс провеппјспцу топа дувана, n,e- 
гову културу, п.егове особине и т. д. Иптересовао 
сам се и код наптх Гббожњих стручп.ака у управи 
мопопола, тс сам код њпх пажалост добпо разлп- 
чпте ипсјјормацпје. Једни су ми стручљаци, a napo- 
чпто omi Koju потјечу из бивше режпје дувапа за 
Босну И Херцеговппу казпвалп, да херцеговачкп ду- 
вапп пемају конкурепцпје na светскпм тржшптпма, 
да onu нмају добру потражпЈу и добру ције-ну n да 
je 'Само ппдолепппја Монополске ynpaiBe. да се 
ови дувапи ne пласпрају у ипострапству. Док су 
други опет тврдплп обратно. 

Kao mro je лота и norpenma вањска трговач- 
ка политика Мопополске упране, тако je нсто лота 
n norpenma n упутрашц.а трговачкл политнка. Ка- 
рактерпстика дапашње екопомске депреспје пзра- 
жена je у паду цијена продуката свнх прпвредппх 
грапа. Монополска управа пред овом чињеницом 
затворнла je очи н ona na ппједлн пачип nchc да 
снпзи цијепу дуваискпм npepaheBimaMa- ona nehe да 
прплагодп mijene дувапскпх npepaljCBima куповпој 
спазп потрошача. Па зар je опда чудо да се у na- 
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шој земљи више иотрошп криЈумчарсиога, itero мо- 
нополског дувана. Уиутрашња norpom.'ba монопол- 
ског дуваиа од 10 милиопа кг. спала je иа округло 6 
ii no милиша килогра.ма, a уз то се мора зиати, да 
je увијек било крнјумчарења, ira и онда кад je уну- 
трашња norpoujiba изиосила 10 милиона килогра- 
ма годишње. 

Свакоме je, господо, позиато да се пронзводња 
дувана ргнкаковнм контролиим средствима не може 
приоилити, да од пуши односпо троши моиополски 
дуваи, док у кући и код куће има дувапа властите 
производљс. Ради тога, бивша босаиско-херцего- 
вачка режија дозвољавала je пронзво1)ачима дуваиа 
да могу откупити од истога свога дувана једну нз- 
несну количину (за старешпну 6 кг. a за сваког од- 
раслог мушкарца no 3 кг. годииш.е) за властиту упо- 
требу имајући у виду, ако произвођач ову количн- 
ну не откупи. да he исту количину на иедозвољеи 
иачип и онако потрошитм. Ово je такозвана пуши- 
лула или кила. He разумјем, који су то бшш разло- 
зи који cv диктовалк Управи монопола, да ову 
повластицу која je била корисна и за управу мо- 
нопола и за садиоце дувана, укине. Укинућем ове 
повластице, монополска управа одрекла се je ве- 
ликнх прихода, a уз то повећала je режпјске 
трошкове, јер je морала у нсто доба повећати и 
своје  контролпе  oprane. 

Најдаље, баш ради укипућа ове повластнде је- 
дан велики број произвођача дувапа за мале моно- 
полске прекршаје суди се na повчане казие, које 
опет мора пдаћати Управа моноиола. 

Управа државиих моиопола, начинила je огро.м- 
пу штету државпој касп издавши ријешење, да се 
моиополскп цмгаретпапир може продавагн једпио 
везан уз куповпну моиополског дувапа. Ради ове 
одредбе велнки приход од продаје цигаретпапи- 
ра којн je нзносио око 150 мплиома дннара, спао 
je na један мнннмум. У мом срезу спао je од 800 
хиљада динара, na 300 дппара у лањској годнпп. 
Произвођачи дувана који, како je rope речено, 
пуше свој пропзвод пемогући купнти цигарет- 
nannp од своје режије, купују крнјумчарепн та- 
лијански цпгарстпаппр н na овај пачнп наш je 
сиромашни произво1)ач ипдиректпо прнснљен да 
помаже индустрију цигаретпапира v Италијн. У 
истину je и обилато помагао, јер je Италија од 
овога ријешења подигла нове четирн фабрике 
цигаретпапира. 

Господо народни посланици, бивша оосанско- 
херцеговачка режија дувана имала je најбољу ад- 
министрацију у Европи. Морам рећи да ова ад- 
министрација није била аустријска иего je та ад- 
министрација плод искуства свих цивизованих на- 
рода, којн cv се бавили културом дувапа. Немци, 
којн имају огромпе пспадкрил.иве оргаиизатор- 
ске способности, призпавали cv босапско-херцего- 
вачкој режијн првенство v runaibv адмнпнстраци- 
је Наша Монополска управа мјесто да остане код 
ове добре и опробапе адмнннстрације и да нсту 
даље усавршује и развија она je безразложно на- 
пустила ову администрацијУ и пошла повим ме- 
тодама. Ове нове методе Монополске управе по- 
казале су се v праКСИ као лоше, пеподобпе и скупе. 

Да повучемо разлику само између ове двнје 
методе. Бивша босаиско-херцеговачка режиЈа, ла 
Пи привела сврси продукцију дувана и да би опе- 
могуј.ила кријуЈЛчарење, процењивала .ie количи- 
ну дувапа у зеленом стању.    Ова npoujena изво- 

дила се na овај начин: Свака парцела, коју je ca- 
диоц дуваиа засадио, пајприје би се избројила да 
сс устапови, колнко струкова има. Кад би дуван 
na иарцели дозрео, коптролпи opran сабрао бн 
листове са пеколико струкова њих пзмерио и од- 
био псушење и опда помпожно са бројем струко- 
ва те би тако установио колнчину, која има биги 
Ha дотичној парцелн. Ова метода показала се je у 
дугом низу година н као прикладна и као прак- 
тичиа и као јевтина. Мјесто ове опробане ^стоде, 
Момоиолскз управа увела je методу бројења ли- 
стова т. ј. лнстови се изброје у зелепом стаљу, a 
опда се поновно изброје у сувом стању пред от- 
куп и број листова у сувом стању код исправна 
садиоца мора да одговара броју у зеленом стању, 
a при бројању у сувом стању онда се измери; ду- 
ваи и ту измерену колнчипу мора садиоц предати 
откупној комисији. Ова метода показала je iieiipn- 
кладна, скупа и у овој методи je извор кријумча- 
рења и корупције. Ова метода неприкладна je sa- 
ro, јер неисправан садиоц у стању je да увјек при- 
купи извјеспу количнпу дувапа за шверц. Садиоц 
дувана особито прн кишним годинама, пошто иза 
Kiime иза листова на струку, ничу такозвани за- 
перци и садноц дувама ове заперке сабере наниже, 
КОЈИ се мопополским прописима питп CMC.IV орати 
нити низати mi m приводити сврси. При бројању 
v сувом стању листова неисправни садноц, мјесто 
кизова са великим исправпим лишћем; подметне 
иизове са малнм и неисправмим листовима, a по- 
тто су малн л неисправми лпстови много лакти, 
на тај начин постизава ои да му сваке године о- 
стаје извесна количина за кријумчарење. 

Како то нзгледа v пракси, види се из овога 
прнмера: У години 1932 при прављењу проба, 
ироцјена дувапа no методи бивте bočne и Херце- 
говт е, нзносила je при дувамско.) t™«™/**] 
бошком за 20 вагома Bei.a мего .,е V"™/^ 'a ко 
личина дувана методом бро.1ан,а листова Ha T., 
начим остало je неиспрашшм садиоцима дувана 
20 вагона дувана, којега cv могли слободно про- 

^ТГПзме у обзир. да се уиутрашта потро- 
mma штује за онолико. за колико " потроши 
крнјумчаренога дуваиа и кад се У/ме У ^зир W 
m.jei.a  просечпом  режијском дува^  ИЗНОСИ   i е 
ко 100 динара no једном КИЛ0ГР«0

МУ' ТР 'f-S 
iacHO види, да Монополска управа овом методом 
ш оси себи сваке годш.е огромне иилионске ште- 
те да овом методом утт.тује принцип монопола, 
iep се овом методом омогућу.|е ШверЦ. 
■ Монополске власти виделе су, ^"L

T
r" ;11

б " 
jama листова mm, je згодпа ""™™^^т^ 
io cv напротив увидели да \t ова метода и штена 
и скуп" Такозвапи стручтак Мопополске управе 
шеф дуванске станице у Љубушком г. Назечић 
почео е приметипати ову методу на le/um иевЈС- 
роватам пачин. Да ме би садиоцн могли прав«ти ма- 
хинације са листовима, наредио .ie контролним 
(фгаинма, да задужују садиоце дувама за в.пис 
листова, него их v истини има. Овим пачипом, по- 
штени садиоци дошли cv v пеома незгодан поло- 
жај iep cv правилпнм руковањем морали сви Crn- 
ju оЈггужени и осуђени на велике глобе. пошто у 
сувом "стату mijecv нмалн толико листова, пити 
nx могли нмати, колико су задужени v зелепом 
стаи>у. Ради овога поттепи садиоци, почели су се 
бунити, тражилн cv заштиту од Моиополске упра- 
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ве, али те заштите нијесу нашли. Ha концу ja сам 
лично интервекисао код генералног директора У- 
пране монопола и иа моје жалбе, притужбе и у- 
ВЈеревања склонио се je г. генерални директор да 
пошал>е свога инспектора на лице мјеста, Да ствар 
извиди ii o стварп подастре илисштај. Послани 
инспектор г. Трајковић уистину дошао je na те- 
реи и, невјероватно, послао један потпуно нетачан 
извештај управи Монопола. Тако овај инспектор 
у еноме нзвештају наводи међу осталим да му je 
садиоц дувана Јозо Барбарић пок. Ивана из Кло- 
бука изјавио, да je при бројању листова paljeno 
правилно и поштено, a onaj садиоц дао je изјаву 
пред опћинском управом у Витини, да никада mije 
ни вндео г. инспектора Трајковића, нити je с њим 
говорио, нити je био код своје куће v оно доба, 
кад je iberoBoj кући наводно дошао г. инспектоп 
Трајковић. Осим тога, г. инспектор Трајковић из- 
јаве и осталнх садиоца дувана репродуковао je 
потпуно нетачно и на темељу ових фалсификова- 
пих нзјава, обавијестио je Монополск\' управу да 
су функционери дуванске станице v Љубушком 
прн задужењу листова правилно поступали. 

Резултат овога наопаког и несавеснога рада 
био тај, да су садиоци, који су неправилно задуже- 
im и који су na правди Бога морали бити осуђени, 
те када свакако морају бити криви уз остале, оту- 
iiiL'ui сав дуван н тако се je догодило, да при ду- 
ванској станици 969 садиоца дувана mije никако 
предало дувап, пего цијелу бербу отуђило и про- 
кријумчарило. Ha onaj начин преко 30 BaroHia ду- 
вана, само прн дуванској станици v Љубушком 
mije приведено сврси и за толику количину ума- 
imilie се потропш.а режијскога дувана, mro lie na- 
нијети државној каси штету од пајмате 20 мили- 
она дипара, a ово све, како сам паиео. догодило 
се кривњрм и немарношћу Монополске управе н 
ii>e3iiim\   мопополскпх   власти   п   oprana. 

Учињена je велика штета земл>орадницима, 
noiiiTo су бвим поступањима, натјерани да крше 
законске прописе, ai пошто cv законске прописе 
прекршили, биће осуђени na затвор no (i мјесеци, 
велике глобе и губитак права садње дувана оеа ко- 
јега не могу живјети. 

Само ове годнне било je осуђено преко 2 хи- 
л.аде садноца дувапа за разне монополске криви- 
це које су почињене неправилним поступцима и 
iiorpeiiimiM административним методама МОНОЛОЛ- 
ских власти. 

Kako се поступа са садноцима дуваиа, види се 
из ова два примјера; Луки Бишки из Витине Среза 
љубушког пребројио je струкове контролни op- 
ran првп пут n namao, да je Niaibe поеадио, nero .м\ 
je дозвол>епо, те je овај Бишко, оптужен. Иза о- 
вога првог коптролпог oprana дошао je други кон- 
тролни opran пребројио je učni дуван И namao да 
je мате посадпо, na je опет оптужен. 

Код другрга садиоца дувана исто из села Ви- 
rime среза Љубушког, Брне Majnl.a контролни op- 
ran пребројио je струкове na једној малој парцелп 
и устаповпо засађени број струкова. Касније до- 
шао je шеф дувапеке станице r. Н^зечић и устано- 
вио, да je први коптролпп opran установио мап.п 
број nero je уистини. Након протеста садпоца ду- 
напа, шеф дувапске стапице бројио je попово и 
након поновнога бројања установљено je, да се 
ово друго бројеп.е шефа цуванске стаппце ne сла- 
же са његовнм првим бројањем, нити са бројањеМ 

коптролпог oprana, na се наставило даље броја- 
ibe, док ппјесу овоме спромашпом садиоцу noi- 
пуно угазили мокру њиву и начинили му штету. 
Кад je onaj садиоц видео, шта ее радп, почео ie 
чупати струкове говорећи, кад ne знате тако из- 
бројати, ja iiv почупати струкове, na ћемо почу- 
nane етрукоие иал.да избројати. Шеф дуванске 
станице извадир je револвер, уперио na овога са- 
диоца n сигурно би će крв пролила, да нијесу 
прпекочплп пекоји оближњи сељаци те раставили 
mecjia дуванске станице и овога садиоца дувана и 
тако онемогућили пррлевање крви. 

Оваквих n сличних случајева има сва сила. 
Уза сио то управа монопола сматра шефа дуванске 
станице у Љубушком г. Назечића за свога нена- 
тривљивога стручњака и ако je onaj човјек, како 
сам rope изложио, својим поступањем начинио <>- 
громну штету и управи државних монопола и до- 
тичним садиоцима дувана. 

Како je лоша администрација Управе монопј- 
ла, види се још из ових случајева: У селу Горици 
ове године сви садиоци дувана добили су у име 
откупнине нето 7.000 динара, до.к су само кон- 
тролни органи, два финанса за два три мјесеца 
трајања контроле добили 8.000 динара. Трошкови 
контролних органа финанса и монополских чи- 
новника при дуванској станици у Љубушком нз- 
nocn.'in су ове године преко 200.000 динара. Тро- 
niKonn откупне комисије 120.000 динара, a сви са- 
диоци добили су у име откупнине nero округло 
милион и двеста мт.ада динара. 

Како сам истакао, од маса aaeahen.a дувана 
до чаеа прелаје дувана, у сваком еел\' била cv no 
два финанса. Када иноги садиоци нису предали 
свој луиап откупној комисији, мопополске власти 
које су ово скрпвпле, почеле су оптуживати на- 
род, ради сепаратизма и Непријатељског става пре- 
ма држави, да na тај начин покрију своје погрешке. 
Надаље ^онополске власти оптужиле с\' општиа- 
ске начелнике, старешине села, зашто ппјесу спри- 
јечили кријумчарења n тражили су преко мшт- 
старства уцутрашњих дела да се казне. 

Зар ono mije апсурдно ОД старетппа села и 
опћинских пачелника да спријече и онемогуће 
шверц, a TO ne тражптп од ibimanana, којн су un- 
јело време од садње дувана до предаје били у се- 
лпма n na терепу? 

Да се oneMorvlm дал.п шверц, a шверц Управа 
монопола омогућила je својим прописима и сврјим 
поступцима, Управа монопола забранила je сад- 
ii>y дувана у преко 15 села Среза љубшког, забрп- 
нила je садњу исправним и поштеним садиоцима, 
Човек ne зпа, чпм би пазпао ono nocTvnan.e Упјча- 
ие мопопола. Јер човјеку стапе памет гледајући 
one поступке. 

Како сам npnje cnoMeiivo v прописпма Mono- 
полске управе налази се n легло корупциде. 11оотив 
неправилног бројења листова v зеленом стап>у mi- 
je допуштепа жалба, то зпачи да je контролпом 
органу који je несавестан остапл.епо na вољу, за 
колико lic листова задужити садиоца дувана. Са- 
диоцу дувана при оваквом стању ствари ne пре- 
остаје ништа друго, него да мити контролног op- 
rana, да ra правилно задужи, a неисправном садио« 
цу д\папа опет остављено je широко поље да мо- 
же несавесног контролног чиновника митом наве- 
стп, да му задужење буде мање nero би у пстнпу 
требало да буде и да тај начин овоме песавеспо- 
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мс садиоцу остане   извесна количина   за кријум- 
чарење. 

Ово сам изнео, ие зато, да нападам владину 
већину и Краљевску владу, него да апелујем на 
II>IIX, да се паша Монополска управа у корист im- 
ционалних и државних интереса.р^организује, да 
се постојећи мопополскн npomicii реформишу, дз 
се из Монополске управе неспособни чиновници 
одстране. Сијостан сам и увјерен сам да lie Кра- 
л.еиска илада и нладина већина, којима су држав- 
ни п национални интереси у првом реду на срцу, 
ово учинити. (Одобравање). 

Претседник др. Коста Куманудп: Има реч 
г. Фердо Шсга. 

Ferdo še^-a: Gospodo narodni ppslanicll Veliki 
manjak kod samoupravnih tijela t. j, banovina, gra- 
dova i općina, jest pomanjkanje zakon:! o samo: 

pravnim Hnansijama. 
S tim u vezi osvrnuću se kratko na Finansijalne 

prilike općine grada Zagreba. 
Kad se govori o toj finansijalnoj politici, onda 

se U prvom redu mora spomenuli Gradska Štedio- 
nica. 

Pre više od 20 godina, osnovana je Gradska šte- 
dionica,  za   onda  prvi   naš    kommni'-.i     zavod   ove 
vrste. 

Povjerenjem sveukupnog zagrebačkog građan- 
stva, a pod vrsnim vodstvom i upravom, omogućio 
je taj zavod finansiranje i nesmetano funkcionira- 
nje ne samo gradskih ustanova, kao električne cen- 
trale, plinare, vodovoda (e vlastitog poduzeća elek- 
tričnog tramvaja, nego i svestrano finansiranje doma- 
će industrije, obrta i trgovine, a napose!) građevinar- 
stva. 

Ogromna svota od preko 1 milijarde dinara po- 
dijeljeno je po Gradskoj štedionici raznih zajmova u 
ove svrhe. 

Gospodo, teško finansijsko stanje u kojem se da- 
nas nalazi zagrebačka općina i u koje je gospodare- 
njem na općini uvučena i Gradska štedionica, najbolje 
se odražava u činjenici, da grad Zagreb duguje koncem 
1933 svega okruglo 189 miliona dinara, a od toga 
fundiranih samo oko 20 miliona, dok sav ostali dug 
otpada na viseće dugove. Ovakav nesrazmjer između 
fundiranih i visećih dugova onemogućava sređiva- 
nje finansijskih prilika sve dotle, dok se to gospo- 
darstvo ne likvidira i viseći dugovi ne pretvore u 
dugoročne fundirane zajmove. Svi ti viseći dugOvi 
učinjeni su u investicione svrhe, pa se prema tome 
već prigodom sklapanja tih dugova moralo znati, 
da ovakovo zaduživanje ne valja i mora dovesti do 
katastnjfe naročito kod one institucije, kod koje su 
se najvećim dijelom zaduživanja vršila, a kod koje se 
to najmanje smjelo učiniti i to kod Gradske štedio- 
nice. Gradski viseći dugovi se sastoje od dugova kod 
Sindikata banaka, koji sada okruglo iznose (ili. mi- 
liona dinara, i od dugova kod Gradske štedionice 
okruglo iznosi od 120 miliona dinara. Kako među- 
tim u gradskom proračunu nije bilo osigurano po- 
kriće za naplatu kamata, narasli su ti dugovi za iz- 
nos dužnih kamata, koji su se tek od prošle godine 
počeli otplaćivati. Isto tako je karakteristično za 
bivši gradski režim, da nije ništa učinjeno bilo da 
-C u proračunu osigura otplata ovako velikih vise- 
ćih dugova, a poznato je da je postojala već tada 
mogućnost da se barem jedan dio toga duga kon- 
vertira kod Državne hipotekarne banke u dugoroč- 
ni amortizacioni  zajam, ali su  tadanji gospodari  na 

općini, pod raznim izlikama, odbijali tu povoljnu si- 
tuaciju kod Državne hipotekarne banke, jer im je i 
tada išlo u politički račun da tobože hrvatski Za- 
greb ne dobiva zajma kod Državne hipotekarne ban- 
ke, dok se takovi zajmovi daju srpskom Beogradu. 

Gospodo, Gradska štedionica, za koju jamči op- 
ćina grada Zagreba sa svojom imovinom i koja se 
nikako nije smjela upotrebiti i zlorabiti u svrhe uzi- 
manja kredita, postala je ogromno vrelo za finansi- 
ranje raznih investicija, koje su se vi šile bez obzira 
na finansijsko stanje same opštine i na njezine fi- 
nansijske mogućnosti, a pored toga i velikm dijelom 
bez pokrića n okviru proračuna. 

Gospodo, u takvom gospodarenju na gradskoj 
općini do godine 1932 i u takovom upravo kažnji- 
vom, iako ne po propisima kaznenog zakonika, is- 
korišćavanjn Gradske štedionice leži i glavni uzrok 
što je došlo do toga, da je Gradska štedionica mo- 
rala obustaviti plaćanja i služiti se zakonskom zaš- 
titom, a da nitko nije moralno uzet na odgovornost 
za ovakvo gospodarenje. A da bude slika toga biv- 
šeg lakoumnog gospodarstva potpuna, moram spo- 
menuti da je i sada Gradska općina prisiljena ras- 
prodavati stanbene zgrade koje su bile građene i 
namijenjene za stanovanje siromašnim i potrebnim 
gradskim namještenicima i radnicima, ali su ove sta- 
nove svojedobno dobivali na uživanje osobiti mi- 
ljenici, medu njima Perčec, ubojica Toni Šlegela, 
I Iranilović i slično. 

Gospodo, osobito pohvalnom pobudom i nasto- 
janjem kluba .Ins, sadanje većine gradskog zastupstva, 
a spremom uprave Gradske štedionice, kreće stanje na 
bolje, taikb da će sada bar oni manji, ali najpotrebniji 
građani moći doći do svojeg novca, što će bar do- 
nekle pokrenuti do sada umrtvljeni rad zanatlija, tr- 
govaca i ostalih sitnijih privrednika, a lime i zapo- 
slenje  većeg  broja  radnika  i  nameštenika. 

Naša .Ins kojoj se priklonio sav pošten Zagreb 
nastojaće i nadalje da se prilike poboljšaju i srede, 
kako spomenuh U uvodu, tražim od Kraljevske vla- 
de da čim prije podnese domu zakon o samoupravnim 
finansijama. 

Gospodo, tom zgodom moram najodlučnije ži- 
gosati nerad i nehaj kod nekojih naših finansijskili 
oblasti. A tiče se isplata mirovina. Umirovljenici mo- 
raju čekati mjesec i više dana, dok im se doznači 
njihova mizerna penzija. Ćudi me to, da se to do- 
gađa ponajviše u Zagrebu, dok znamo da se te is- 
plate uredno vrše u drugim banovinama. 

Tijekom prošloga mjeseca velikom dijelu pen- 
zionera uopće nisu bile doznačene penzije. Kakve sn 
to teške posljedice za cijele obitelji, koje moraju u- 
pravo gladovati?! 

Od g. Ministra finaiisija tražim da izvoli odre- 
diti najoštriju istragu, a krivce pozvati na odgovor- 
nost za taj upravo mašehinski postupak. Uslijed toga 
se nadam, da neću više imati prilike ovde iznašati 
nevolje tih naših bijednika penzionera. Naravno, da 
za to pada odgovornost na ,t,r. Ministra finansija. 

Isto tako tražim, da se već jednom uredi pitanje 
starih krunskih penzionera. Mi smo obvezani ugovo- 
rima urediti to pitanje, ali to ipak nije do sada uči- 
njeno. Tražim stoga jasan odgovor, šta kani Kra- 
ljevska vlada poduzeti da se to pravedno riješi. 

Bivši gospodin Ministar Pretsednik, ^jeneral Živ- 
ković živo se je svojedobno zainteresovao za to pi- 
tanje i obećao čim skorije riješenje, ali na to još 
uvijek čekaju izgladneli i skršeni ovi bijednici, krun: 
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ski penzioneri. Neka se ovima dade za sada kakva 
brza pomoć. Mi ne smijemo dozvoliti, da itko strada 
u našoj državi. Izjavljujem da glasujem za proračun. 
(Odobravanje i pljeskanje). 

Потпретседиик др. Коста ПоповиИ:   Реч   има 
г. Васплнје Трбић. 

Василије Трбић: Господо народни посланици, 
мало пре једап од иаших другоиа и предговорпи- 
ка говорпо je o дунанском питању. To je ггатање 
које иптересује један део ЈужНе Србије, један део 
део Херцеговине, један део старих граница Kpu- 
љевине Сроије. Ono питање се поставља и у Вој- 
водини, дакле, има неколико предела у пашој зем- 
љи која се иптересују пптањем дувана. Од 1931 
год., како смо дошли у ову кућу, пије била ни је- 
дна буџетска дебата, у којој се пије спомепуло ду- 
ванско питање. Крптнковали смо рад Монополске 
управе и — разуме се — остало je све no старом 
и можда се стање и погбршало, али се пије по- 
правило. И ja више ne памеравам да критикујем 
Мопополску управу јер то ne вреди, него желим 
да то питање поставимо na једпу другу оспову. 
Да би се та друга оспова могла успоставити и да 
бп пмалп користи од тога, потребпа je сарадша 
r. г. народних посланика, потребпо je благовоље- 
ibe Краљевске владе, a na првом месту г. Мнпи- 
стра финансија. To се питање поставља овако: Mn 
ne можемо да одузимамо хлеб онима који саде 
дуван, од кога искључиво живе. Ако би се казало, 
na добро, нека опи раде пешто друго, то би зна- 
чило исто као кад би казалп [триморцу пемој да 
рпбариш, пемој да садиш вппоград, и пемој да 
садиш маслипу, пего ради петто друго. Па шта 
ће да ради друго? Ту je море да хвата рибу, MU- 
слипа рађа тако исто, a ми имамо пределе у Луж- 
noj Србији Херцеговипи којп ne могу пикаквом 
другом културом да се баве пего културом дува- 
на. Али под овим условима onu ne могу да раде 
тај посао. Чпја je кривица ово, ja пећу да улазим 
Сад треба да видимо шта треба даље да радимо? 
Једппо je остало да тражпмо ппјаце за тај дувап 
те да nam произвођач дувана производи дуван за 
извоз. Из Јужне Србпје и Херцеговине могао би сс 
дувап пзвознти у Европу и ja мислим да ne бч 
било тешко да попово Нвђемо пијаце за дуван, pa- 
зуме се, ако Крал.евска влада поклопи томе ппта- 
њу ону паж11.у коју ono заслужује. 

Ja мислим да само na тој основи можемо по- 
пово развпти пропзводњу дувапа и учппитн ono 
што су neh учинили наши суседн пре нас. Бугар- 
ска je и лањске и ове годипе добпла око једпу ми- 
лијарду лева за свој дуван. Грчка исто толико 
драхми за свој дувап, a тако исто и Турска. Па 
зашто да ми, који имамо исто тако добар дуваи, 
зашто да ми ограпичимо производњу дувапа? За- 
што да joj rie дамо онај полет који ona може да 
добнје и да добијемо и ми onaj повац који су већ 
добпли и Бугарп n Грци и Турцп? Kao што већ 
рекох, Вугарека je прошле годипе извезла дуван 
за 1 милнјарду лева, што зпачи ополико, колико 
смо ми добили за пзвоз дрвета у пашој ЗемЉИ. 
И кад се зна, какве су све нппсстицнје потребпе 
да се дрво прерадп и да се извезе, n кад знамо да 
за сађење дувапа нису потребпе пикакве инвести- 
nnje, онда je много корисније да потражимо про- 
ђу нашем дувану, пезапоставлЈајуИи, разуме се, пи 
остале rpane наше радипости, али поклаљајући о- 
воме питању пајвеКу пажњу. 

Ово све сада стоји у првоме реду до г. Мини- 
стра финапсија, na тек у другоме реду до г. Ми- 
нистра трговине и индустрије да се ово питан.с 
поставп na једну здраву основу. 

У том циљу била je оргаппзовапа    у Скопл.у 
једпа задруга која би пропзвела око  100.000 кгр; 
дувапа за извоз. Кад je потражепа дозвола од Мо- 
нополске управе за садњу дувапа за извоз, ona je 
одбпла молиоце да им да ту дозволу. У закону 0 
мопополу, тамо где се говори o садљи дувапа и 0 
дозволи која се за тај nocao мора добити, одре- 
ben рок, у коме се садпоци морају обратитн за TV 
дозволу. Али то се све одпосп само na случај каД 
тражиоци те дозволе желе да саде дуваи за упра- 
ву државпих мопопола, a ne кад желе да га саде 
за извоз.    Међутим Управа државпих    монопола 
поднела je и молбу ових тражилаца под исти na- 
раграф и, пошто се оии пису јавнли у року који 
тај   параграф   предвиђа,   Управа   мопопола  их  je 
одбила, пије им дала дозволу. Ja мислим да je ona 
тиме паправила једпу велику грешку, јер би било 
врло корисно да je извршена бар ова једна проба 
те да се види,  како би ти људи  продали дуван, 
где би пашли пијаце. Кад je ово друштво основа- 
no у Скопљу, јавнло му се неколико фирми, једна 
из Швајцарске a и једна из Холапдије, na су чак 
чињени и покушаји из Пољске да се ступи у везу са 
овим удружењем  да  се за рачуи  ползске државе 
сади дувап. Ових дапа склапа се пови трговипски 
уповор са Немачком, те би било врло добро. кадз 
бп и Краљевска влада n министар трговппе покло- 
ннлн овом пптању довољно пажње и кад би тражи- 
лп да се у тај уговор унесе да je Немачка   дужпа 
откупити и један део овог пашег дувапа. Кад се 
узме да je у Јужпој Србпји ограпичепа производпЈД 
оппума, да je то шпап.е такорећи паопако рсшено, 
кад се узме да je ограпичена пропзводља дувапа,оД- 
носно да je доведеш до миппмума, јер пмамо чптл- 
внх срезова којп су отказали сађење дувапа, ne за- 

то што хоће да терају ииат, nero загго што ne могу 
преко целе годите да раде такорећи бесплатно и да 
:na крају годппе остапу и гладни н босп n презаду- 
жепп. Зато бих молпо г. Министра   финансија   Д<1 
овоме гштању поклонп ону 1П1ажн>у коју ono заслу- 
жУЈе, јер je ro rntraibe, шггање једпог велнког дела 
пашег варода моји се бавп аађењем дуваиа, и то је 
у интересу ншшега пзвоза. и у иптересу тога света и 
у иптересу от1Клањап.а беопослпце. Даиас има много 
пезапослшгих    радпика   којп су палп na терет on- 
штпне и држлве. a до годппе ко зна na чи.ји he те- 
рет пастп. Међутим ono се пптап.е    може penurni: 
caiMo ако буде мало добре Bojne.   Гласаћу за буџег- 
(Одобравање n пљескање), 

Потпрстседпик др. Авдо Хасанбеговић: Има 
реч г. др. Млвден Лпсаиад. 

Др. Младен Лисавац: Господо пародпп посла- 
ници, течајем ове буџетске расправе пало je ca вИ" 
ше страпа разппх предлога у погледу санирања Ha- 
rne валуте. To се сматра као једап од гљаших пачи- 
на, којима би се могло саппрати данашње тешко 
привреднК) стање. 

Господо, овде iiy се мало позабавптл овпм mi- 
тап>ем ц изпећу укратко ово: Народпа економија. 
пациопалпа екопомпја, познаје врло мало пстшм, 
које пису оопорене и које нису са разних стрвиа 
побијапе. Изме1)у реткпх испина које су свестраио 
као такве призпате, једпа je да се путем емисије 
новчаница може најлакше, пајбрже и најјефтиније 
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Д.оћи до потребинх новчаннх средстава у привред- 
Ном промету, Гооподо моја, колико je ова теза ове- 
Страио прихва^ена толико се нико не усуђује да je 
"Рименн у пракси и да се послужи емисијом у згод- 
""м приликама и то из простог разлога. Сам појам 
^исија изгледа да je досга магловит и нејасаи. 
"рема томе кад год се говори o емисији, сматра се 
-'la треба да имамо rtekb велико покриће у злаггу Ko- 
je би je омогућило од прилике као кад би 1геко за- 
^Ислио да се човек пе може друкчИје замислита 
1,е''о одевен, било у (|)1)аку, у салоиском оделу или 
У каквој другој одећи н кад се ие бнсмо сматрали 
Да је човек само оно што je на њему од рођења, a 
110 и оно што je стицајем прнлика дошло на Mjera. 

Господо моја, jia сматрам да се емисија може у 
С1Јаком случају применити кадгод се тиче мабавке 
^ртног каиитала. Емнсија ne може послужити где 
te тиче иабавке сталног каинтала, нс можемо еми- 
CH

JOM подизлти. фабрике нити их инсталнратн али 
СВ;1како можемо пабављати онроиину коју треба 
пРеРађивати, можемо набављагги радну сиагу, упаљ 
'' Уље који сс троше у фабрици, то све можемо на- 
оавити путем емисије и сгворити фабрикат јер he се 
(.JliaJ моћи за iraJKpalie време опет уновчити и тако 

1С Се иовчапица оптицајем опег вратнти од куда! je 
"Отекла. Исго urro вреди за ивдустрију. вреди и за 
^љопривреду, 

И у полуопривреда je слмо земљишге и onaj 
Фундус ииструктус који служи за обрађиванЈе зем- 
^Ишта, сталаи калитал, a ono mro je уложеио у о- 
"Рађивање  то je обртнн капптал,  a   raj   одговара 
"Рнкосу који то земљиштс у тој годиии доноси. У- 
ВсРе.н сам да бисмо се могли иослужити емисијом у 
0"0ј мери у којој ono земл>нште роди, даклем у 
'1)сД11ости просечне родшипјс летиие, и то би могло 
УВбк да буде иотпуиа подлога и извор за емисију, 

0ја би била чисто пољопривредна    Оио    je врло 
аЖно радн тога што кад говорим o емисијн, за- 

'.""иљам да би била најјсфптијн, најлакшн и нај- 
0Р>ки начин за набавку новчаних сретстаиа у пољо- 
'Рицредном цромету би ona имала ие UIMO свој из- 
0Р у подишњој летини, него би се уједно могла н 
^игурати на прву четвртину данашње вредности се- 
^ЗЧког HMaiba закоиском хтготеком. lipe меие je 
";11ч посланички друг г. Мозер спомеиуо дл се Не- 
Ма'|ка још 1923 годне, иосле оне велике инфлације. 
"ослужила овим начином. Мени та ствар није била 
j >3чата,   нити  cm  имао  могуКиости  да  ту  ствар 
''^'TUM.nero сам самостално дошао na исту мисао. 
" je опоменуо да je било легално осигураи.е те 

^Исије до 5% сељачмог нмања и да je та емисија 
^ неколико година гкхшуио функциониоала, само 
бог; приговора других држава морало    се    узети 

j-farno покриће. Госггодо моја, златио помриће и 
0Д те емисије, која би се заагивала na једногоди- 
""•ем прниосу земљишта, створило би се постепено 

?аМо јемо у ииостравЈство 
.опрпвредних продука- 

"но од себе, јер, ми прода 
;[. Даи велики део наших пол^о 
и'1 Ua нећемо ваљда прнмити лошу валуту за и.нх 
^ или злато шт што je злату равно, здраву стра- 

.У чалуту. Услед топа ће у ту емисиону банку ући 
*'ато. Можда iie се рећи да he се злато опет потро- 
м 

1ти- Hehe, јер наш ратар за себе и своје потрсбе 
r 

llQro Maibe увози него што извози. Ta пољопри- 
Ј^диа емисиона банка могла би још и трговину фи- 

^»сирати и сиабдевати својим вишковима у злату. 
Ово сам имао да спомшем, a сад би морао на- 

Сти и ово. Што се тиче да«ашње наше емиснје, не 

би било тешко среднти ову ствар да се даиашња на- 
ша валута не упропаста и не уиишти. Постању које 
публикује Иародиа банма Краљевииге Југославнје, 
она има сада noKpiiha у злату и у девизама укупно 
1.906 милиоиа златинх дииара, илн ако се овде за- 
рачуна још и прим од 28,5%, онда претставља ово 
покриће укупну вреднкуст у да»ашн>И1М повчаиицама 
од 2.449 мнлиона динара, што би се морало узети 
у рачун npn биламсирању активе и паснвс. 

AKO се узме да ово златио покриће Beli иосгоји, 
a да je држава узела нз те Народие баике рапије 
аванс од 1715 мплиона динара, и сем тог још н је- 
даи прпвремени аванс 600 милиоиа дииара, у свему 
2315 милиона дииара, разуме се, не оних закомских 
него данашших девалвираиих дннара, оида морамо 
узети да тај државни аванс, који држава може да 
преузме мз себе у свако време, и оно златно покри- 
he стоје заједно скоро у пуној равнотежи са да- 
нашњим оптицајем иовчаиица Иародне банке. 

Кад се све ово уважи, оада се мора упитатн: 
може ли и сме ли, држава сама да преузме издава- 
ње својнх државних новчаиица. Ja држим да др- 
жава то може учинити; оиа то може урадитн због 
тога, што издаиан.е државних иовчаиица aehe ин- 
када бити нека инфлацнја, док оио одповфа висшш 
тромесечног држнвног пореза, јср за четврт године 
сав omaj новад који држава издаје као своје IHOB- 
чанице, за три месеца опет npoi)e кроз државпу 
Јсасу, и тако се 'стаара једаи оитицај. који nehe има- 
ти иигде застоја. Ако ме уинтате да ли то олговара 
стању ствари, j ep можда дамо нешто више аваиса 
иего што износе тромесечнн државии порез, али и 
то би се лако дало изравнати, aiKo бп се ташао мали 
коисолндоваии државии зајам од једие милијардс 
динара, — што je врло мало у равмери са иаигом 
државном ii.MoiiiiuoM, — u кад бн се то прстворило 
у неки сгалан зајам, a остатак да остаие као лстећи 
дуг државни у овим државплм новчаницалва Ледан, 
велики део од овог летећег дуга пласнран je и сада 
HL'II у благајиичким заиииоима Иародие банке, na које 
држава плаћа интерес и one, ако се не варам, изпосе 
око једне милмјарде дииара. Када се то одбије од 
овог будућег оптицаја државпих новчаиица, опда 
морамо признати и pehu да би износ државних 
иовчаница у оптнцају стојао у потпупој равноте« 
жи са оном сумом која као порез за три месеца 
пролази кроз државну благајну. 

Овако оделнвши с једие страие државну еми- 
сију, од iroBe пољопривредие и старије, индустрнј- 
ско-трговачке емисије, држим да би one прве две 
смисије могле бити тако јаке, да би п.еие новчани- 
це бнле потмуио ал иарн са злнтом, тј. задржале би 
ону снагу коју треба да имају, тј. 26 милнграма зла- 
та и без златне ггодлоге. Нншротнв индустријско- 
трговачка емисија са пољтогом која нзноси 1906 
милиона динара у злату лшгла би дал>е, да ради, 
али да при томе раду, имајући само у виду тргови- 
пу и ипдустрију морала би ббрагшгт више пажње 
да ту трговину и индустрију смитљено и разумио 
диригује a уједно и контролише да се не бн ства- 
рале непотребне фабрике и да се не би са стране 
увозила луксузиа роба која за нас нема никаквог 
смисла a уједно да се не би стварала пепотребиа 
конкуреицнја, којом се та гаредузећа међусобио 
упропашћују. 

To сам имао да кажем, јер држим да je врло 
важна ствар да се монетарно и валутарно пита' 
и.е једиом покрене с мртве тачке, јер без покрета- 
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ша тога питања, доћи ћемо дотле да he наше банке 
саме себе појести. За неколико година, ако се буде 
овако радило, да сс ником не издају нови за\- 
мони, a међутим да троше na особл>е и na осталу 
режнју, iiorpoumlie се и акционарски капнтал и 
сви новчани улози. 

Држим да nehe ништа остати не само рд ка- 
питала, него и од оннх улога које су улагали мали 
л.уди који су то од својнх уста одвадали. Ово сам 
пмао да кажем и држнм да he се ова ствар узетн 
у обзнр. HMajvliii потпунб noBcpeibe у личност ув/Ј- 
женог г. Министра финансија и целу Краљевску 
владу са дичним joj претседпиком r. 1 [иколом У- 
зуновићем. Гласаћу за буџет. (Пљескање). 

Потпретссдпик др. Авдо Хасанбеговић: Реч 
inta народнн посланик г. Јован Аранђеловић. 

Јоваи Аран1)еловић: Господо народни посла- 
ници, ne би узимао реч у дебатн буџета Miniitcrap- 
ства фиианснја да ми господин Министар фниан- 
сија није остао дужан одговор no једном питању 
упућеном прилкком дискусије буџета у Финансиј- 
ском одбору. У пнтап.у je сб која се продаје на- 
роду у сточарским крајевима. У 1932 години сб je 
продавана и то две трећине кј^упице, a једна тре- 
limia ситме млевене солн, na n тада cv великопрЈ- 
давци често вршили злоупотребе, давали су no- 
ловину крупице, a половину ситне млевене соли. 

У 193.4 годинн као и данас, отишло се још 
дал»е. Данас се сб продаје у пропорцији 1:4 т. ј. 
једпа четвртипа круппце са три четвртине ситнс 
млевене солн. Ово се ради само зато, да бн вели- 
копродавци солп дошли до веће зараде, јер мле- 
вепа сб плаћа се скупл.е за 0.25 napa no кг., a то, 
господо, изпосп чнсте добити за великопродавце 
2000 динара tio вагону. Када се овде дода зарада 
na џаковпма у којпма се сб пакује, no 7 динара од 
комада, опда излазп да великопродавци зарађују 
no вагону соли 2.700 динара. Ja незнам колико се 
вагона соли троши годишње у iianioj држави, го- 
сподип Министар фппапспја сигурно то зна, али 
знам, да je парод оваквпм газдовањем оштећеп 
за umne милнона динара. 

Питап.е солн je од велпке важпостн за сто- 
чарске крајеве, na како пасивпп сточарски крајс- 
вп пемају чиме да мешају ситну сб и да тако по- 
мешапу дају стоцн, јер јарму и мекиње у исхрани 
своје стоке парод сточарских крајева ne употре- 
бл.ава, већ нсту задржава за друге потребе. Ону 
храну коју би требало даватп стоци, оставл>а за 
себе. Његова je храпа; јечам, раж, уродица и no 
које зрно кукуруза. Народ ne зна за тријер, за 
густо сито, јер ако би то знао. on би остао првих 
дана v години без потребне хране за исхрану своје 
породице. Сб у круппцама има парочптп зпачај у 
псхрапи стоке пасивних крајева и као таква једп- 
na je и иајкориснија исхрана стоке, тако да стоци 
ne може нашкодити. 

Господо пародпп послаппци. мопополска упра- 
na памерава да користн нашу сб у Крекп n тамо 
подиже брикетницу соли. Ja знам господо да по- 
croje брпкетпице угља, алн угаљ и може бити у 
брнкетима, јер се баца у ватру, a брикетпа сб тре- 
ба да замени природпу крупицу, ja смело овде 
тврдим, да he то бити покушај без резултата, a од 
велнке штете за сточаре као и за државу. Брпкет- 
не круппце he упропаститп стоку, биће честог тро- 
пања стоке, брикет ne може бити тако чврст као 
природна крупица и стока he већу парчад одвал.и- 

вати од брикета соли и тиме се тровати. 
Питање брикетнице треба скинути са дпевног 

реда и тамо ne трошити државне nape узалуд. hla- 
бавку соли за сточаре набављати само онамо где 
je нма н то онакву какву парод жели n каква му јо 
потребна и корисна. Цене co.in уравнотежити пре- 
ма цепама пол>о.лривредних продуката. 

Да се овакво нежељене шпекулације ne би до- 
гађале и народ штетио, слободан сам прдложити 
Краљевској влади и г. Министру финансијз, да.про- 
дају соли ne вршп преко продаваца — шпекулана« 
та, seli држава да продаје сб пепосредпо малопро« 
давцима, како je раније било у предратној Србији, 

Увереп сам да he r. Министар финансида v 
споразуму са Краљевском владом узети v оцену 
ове моје папомепе n повољно решити ово питањеј 
na изјављујем даћу гласати за овај.буџет. (Пл>е- 
скање и одобравање), 

Potpretscdnik dr. Avdo Hasanbegović: Ima reč 
g. dr. Marko Kožulj. 

Dr. Marko Kožulj: Gospodo narodni poslanici, 
ispred mene je govorio jedan sveštenik, i drago mi 
je, da se bavio jednim pitanjem, o kome ću i ja malo 
opširnije da govorim. Baš sveštenici govore, da je 
so sapiencia mundi — mudrost sveta, a to simbolič- 
ko značenje, dalo je Sveto Pismo, pa mislim da je ta 
figura rečena literarno, a možda se skriva n tome 
elemenat, šlo ljudski um ne zna, jer ga svi troše. I 
laj elemenat zaslužuje da se s njim malo više poza- 
bavimo. 

Na našem Jadranu imamo, a i islorijom je utvr- 
đeno, da je bilo takvih položaja i takvih mesta, oda- 
kle su naši nacionalni vladari i srpski i bosansku i 
hrvatski, vadeči morsku so, t .j. izrađujući so iz mo- 
ra, veći deo svojih proračuna plačali. Kaže se, da je 
Dušan Silni, koji je imao jedan deo obale oko Sto- 
na i Dubrovnika, tako znao mudro trgovati solju, 
da je ceo proračun plaćao od soli. To se zna. Оцј 
krajevi više su upotrebljavali morsku so, a manje su 
dovozili, nego što se danas radi. Ali karakteristično 
je, da je u ono doba jedan vladar znao iz elemen- 
ta, kao što je more, izvaditi toliko novaca, a da mi 
danas sa svima tehničkim sretstvima, koja nam stoje 
na raspolaganju, ne možemo da pokrijemo ni naše 
potrebe, niti jedan deseti deo naših potreba u soli, 
odakle bi mogli  imati ogromne i silne dobiti. 

Još stari Rimljani, nazivali su otok Rab, Insula 
aurea — Zlatno ostrvo. Ramljani su tu pravili so, 
a posle su prešli u Veneciju, i oni su istu titulu dali 
otoku. Još u ono doba, Venecijanci su napravili pet 
velikih magacina i skladišta, gde su so preko leta 
spremali, i odakle su namirivali veliki deo svojih iz- 
dataka. Danas se oduzima seljacima, gospodine Mini- 
stre, pravo pravljenja morske soli. Država je napra- 
vila nekoliko predela, dovukla je silne mašine i ima 
jedno skladište puno, a dok su seljaci pravili, bilo je 
"pet skladišta punih i još ostajalo, da su morali pa- 
robrodom voziti. Eto, kako se ne pazi na to, da dr- 
žava dođe do svojih prihoda mimo ovih nameta na 
seljake i građane. Mi imamo elemenat, odakle mo- 
žemo vaditi zlato, a nećemo da ga vadimo. Treba to 
pitanje malo dublje proučiti, jer to bi svaki паг> 
seljak mogao spremiti preko leta, na jesen da pre- 
da Ministru finansija i njegovom organu, i da dobi- 
je novac, a gospodin Ministar da dobije so, i ne bi- 
smo mi so iz Poljske i Afrike uvažali. Danas seljak 
plaća 3,50 dinara so iz Poljske, a naš seljak mogao 
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l)i dati za 50 para državi, pa neka država dobije 100 
na   100, pa bismo imali so za  1  dinar. 

Ja zanam da oko toga pitanja treba izdataka. 
ali   ne onoliko koliko se misli, jer so u to pitanje 
neće stručnjaci da upuste. Mi hoćemo sve da se iii- 
dustrajalizira, a neće da se da seljaku da zaradi. In- 
dustrija je ubila i obrtnika, a evo na ovaj način na 
Primorju ubila je i seljaka. U Dalmaciji, od Kotora 
i Ulcinja pa do Sušaka mogla bi se napraviti sva sila 
SOli, dati slobodu seljaku kao što sadi duvaii da pra- 
vi   morsku so i da tu so na jesen prodaje državi'. Naš 
bi   narod došao dva puta jeftinije do soli, a država 
bi   imala  veliki prihod.  Oso je  vrlo važno    pitanje 
koje se nameće, jer gosp. Ministar finansija nije imao 
vremena, a znamo da mu i ne dostaje vremena jer u 
OVQ doba ima i drugih problema kojima se on bavi, 
pa se ovim ne stiže da pozabavi; ali trebala bi jedno 
stručna komisija koja bi OVO pitanje uzela u prouča- 
vanje pa bi se videlo, da bi iz ovoga država mogla 
izvući velike koristi. Ovo je jedno veliko vrelo pri- 
hoda za državu a sramota je da mi imamo nekoliko 
hiljada  km.   morske  (.bale,  a  uvozimo  morsku  so  iz 
Poljske i Afrike plaćajući za nju stotine milijona, a 
na "tome država ne zarađuje onoliko koliko bi zara- 
đivala,  kada  bi se ta SO proizvodila  kod  nas,  a se- 
ljak   se  npropašćuje. Mislim  da smo o tome pitanju 
dosta rekli i da će Ministar finansija ipak OVO pitanje 
uzeti u rasmatranje. 

Sada ću ja preći na jedno drugo pitanje, koje je 
dotakao moj predgovornik, a to je pitanje opticaja 
novčanica. 

Mi smo svi navalili na Ministra finansija i oprav- 
dano i neopravdano i više puta on izgleda kao utvr- 
đen je  na koje su upereni svi  mogući kalibri  raznih 
topova  i  razume se i on se brani  i ou  navaljuje sa 
raznim porezima i nametima. Ali treba, gospodo, je- 
danput za uvek biti na cisto, da ova privredna i svet- 
ska kriza neće tako brzo da se svrši i da ćemo možda 
idući  ovako napred zbog nestašice novca doći u ta- 
kav  položaj da nećemo moći  ići dalje. Svi mogući 
zakoni, sve moguće uredbe pa i Uredba o zemljorad- 
ničkom kreditu i Uredba o bankama .neće privrednu 
krizu rešiti nego treba uraditi  nešto drugo, a to je 
što  treba tražiti srestva za ublaženje krize, a ta sre- 
stva  su  samo  pare.  Samo  novac.  Samo  nastaje  pi- 
tanje, kako ćemo mi doći do toga novca: hoćemo li 
zaci u inflaciju koje se svi bojimo i koja je bauk za 
svakoga, ili ćemo naći drugi način da ne bi naš di- 
nar   devalvirao,  da  ne  bi  pokolebali  našu  valutu,  a 
da   ipak damo srestva našoj privredi da se podigne. 

Ла, gospodo, imam dva predloga. I lani sam o 
tome jednom predlogu govorio a neće biti s gorega, 
ako   i   sada   nešto  o   tome  jednom   predlogu   rečem, 
jer   se o tim predlozima govorilo ovoga puta u Fi- 
nansijskom odboru na dugo i široko i g. izvestilac 
Finansijskog odbora tu je stvar vrlo dobro prikazoD, 
ali razume se, sa svog stanovišta, braneći dinar i nje- 
govu stabilnost   i  obarajući  se  na  inflaciju.  Možemo 
poći onim putem koji je malopre pomenuo g. dr. Li- 
savac. Možda onaj put  ne bi -bio najsretniji, možda 
između ova dva primera koja ću navesti, možda bi 
bio   još lošiji, jer izdavanje državnih papira odnosno 
nota, mogao bi značiti u cirkulaciji i sigurno bi zna- 
čio   jednu vrstu dinara i mogao bi da pokoleba vred- 
nost" dinara. Jer bi ga ljudi uzimali za dinar Narodne 
banke, dočim kad bi se izdali bonovi, oni koje je g. 
Lisavac pomenuo, ti bonovi koji bi se izdali za poljo- 
privredu i uopšte za privredu i koji bi bili garantovaui 

seljačkim dobrima, a koji bi se u određenim rokovima 
morali da povuku i da zamene, takvi bonovi ne bi 
uzdrmali našu valutu i naš dinar. Oni bi pomogli na- 
šemu seljaku da oduži svoje dugove i ne bi ga dr- 
žali u ovome ropstvu kao danas, da za punih 12 go- 
dina ne može dobiti nigde kredita, osobito u takvim 
krajevima, gde je kredit neophodno potreban. Takvi 
napiri koji bi imali prisilan karakter, dali bi moguć- 
nosti našem seljaku da plati »VOJe dugove i tla se po- 
mna vrati na dug, t.j. da kod veiovnika imaju i dalje 
kredita ,a verovnik bi takode došao do sretstava i 
mogao bi svoje dugove da plati. Na taj način bi se 
vera u kredit povratila. A kako će se danas imati po- 
verenja ako se dugovi ne plaćaju, a dugovi se ne pla- 
ćaju kad se nema para. Naprimer tako će seljak do- 
neti 1000 dinara u banku da plati svoj dug a banka 
će dati taj novac onome koji ima kod nje uložim knji- 
žicu i tako će i on doći do para i banka će otplatiti 
svoje dugove ulagačima, pa će se na taj način i seljak 
odužiti, a istovremeno povratiće se vera u poslova- 
nje. Nikakve druge mere tu ne pomažu. 

Gospodin izvestilac većine je u svome govoru, 
braneći vrednost našega dinara, rekao između osta- 
loga i ovo: »U momentu inflacije« ---a treba znati, 
gospodo, da smo i mi protivn inflacije kakva je bila 
u Nemačkoj ili njoj sličnoj, mi takvu inflaciju nećemo 
— »u momentu inflacije ne zna čovek šta bi imao. 
Ima naprimer kokoš koja vredi 10 dinara a u mo- 
mentu inflacije ne zna se, da li će vredeti 5 ili 20 di- 
nara. Uzdrmala se vrednost između novca i dobra ko- 
je on prodaje, nije više stalna.« 

E pa, gospodo, ja vas pitam, zar se ta relacija 
nije i danas uzdrmala?! Zar jedna zgrada koja je pre 
nekoliko godina vredela 3 miliona dinara, a danas 
vredi svega milion dinara, pa ipak nemamo infla- 
cije i uzdržali smo naš dinar? Ja mislim da stvar 
stoji ovako: i na onoj je strani zlo a na ovoj još 
veće zlo. 

Dakle takvi bonovi došli bi kao osetna pomoć 
našoj privredi koja je danas potpuno zamrla. Ja mi- 
slim  da se kod naših  nadležnih danas to vrlo  malo 
vidi. Ja mislim da g. Ministar finansija gledajući ovo 
blago koje se  zgrće  iz  nejgovih  kasa,  gledajući  to 
blago koje se kreće tamo i ovamo, da on zaboravlja 
ono što je jedan g. predgovornik napomenuo da da- 
nas seljak u svojoj obitelji od 5 članova nema više 
nego jednu košulju i da oni drugi moraju da čekaju 
dok se onaj vrati da obuku tu i tu košulju! Na to, 
gospodo, neće da se pomišlja da mi danas imamo 50% 
našega   žiteljstva   upropašćeno i dovedeno do  pro- 
sjačkog štapa. Na to neće da se misli, mi ne dajemo 
nikakva srelstva tome čoveku da podigne svoju pri- 
vrednu snagu, već ga sve više teramo u vodu dok se 
potpuno ne zaguši. Ima jedan drugi  način kojim bi 
se moglo doći u pomoć, a to je ovaj: Tako je uči- 
nila i  Cehoslovačka   1932  godine,  ona- je  proglasila 
češku krunu od 10 i 20 za državni papir, a Narodna 
banka dala svoj papir, koji je prešao u ruke države 
odnosno  Ministarstva   finansija.    Zar  naša  Narodna 
banka ne bi mogla banknote od 10 dinara, kojih ima 
milijarda i osam stotina miliona, kako smo obavešte- 
ni, dati n državnu kasu, ona se rasterećuje, ona ima 
veće pokriće za toliku sumu, a Ministar finansija ima 
jednu milijardu i osam stotina miliona dinara u ka- 
si, a Narodna banka može za toliko da izda novča- 
nice jer ima za to pokriće u svojoj kasi. 

Nastaje pitanje, kako ćemo mi to vratiti, jer to 
nije inflacija, jer po Zakonu o Narodnoj banci može 
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se od nje uzeti 600 miliona dinara i sa time već je- 
dan deo duga platiti, i taj će se novac amortizovati, 
a neće niko uzeti da je dinar pao niže jer je naše 
pokriće u Narodnoj banci ostalo isto. Povećanje opti- 
caja ne znači umanjenje vrednosti. Mi danas imamo 
svega 4 milijarde 200 miliona. A ipak dinar ne stoji 
kako je stabiliziran jer imamo prim koji znate da je 
28%, što znači za toliko više nego li je vrednost na- 
šeg novca. Mi plaćamo za devize još 28% u dinarima, 
a kod privatnih banaka još 38% pa i 40%, znači da 
naš dinar vredi manje za 28%, 38% pa i 40%. Opti- 
caj, prema tome, ne znači ništa. 

To je jedan način, ja ne kažem da je najpamet- 
niji; niti da je najbolji, ali g. Ministar finansija treba 
jedanput da razume da ne može ovo ostati ovako, jer 
nemamo više od 4 milijarde 200 miliona dinara U 
opticaju, bar prema izveštaju. A ako 4 milijarde i 200 
miliona podelimo na 14 miliona stanovnika, koliko 
ih u zemlji imamo, onda znači da na glavu dolazi po 
340 dinara, a mi znademo da prema našem državnom 
i samoupravnom budžetu dolazi na jednu glavu po 
742 dinara. A odakle ćemo tu razliku pokriti kad ne- 
mamo novca? Osim toga nije razlika ni relacija kod 
imaoca novca i poreskog obveznika ista, jer novac 
imaju samo nekolicina, a porezu plaćaju svi, i to je 
baš ono što još^više pogađa našeg seljaka. 

Mi ovo pitanje nismo u Skupštini tretirali, imali 
smo vrlo malo vremena da to pitanje stručno prostu- 
diramo, pa ne treba toliko ni stručno nego ga treba 
praktično uzeti, onako kako život hoće. Mi hoćemo 
da smo iznimka. G. Oto Gavrilović je rekao da smo 
agrarna zemlja, a američke države da su se odrekle 
zlatnog važenja zato što su u drukčijim prilikama. 
Sasvim, ali ako su se one kao industrijske zemlje od- 
rekle i ako su ukinule zlatno važenje, šta bi tek ima- 
li da učinimo mi kao agrarna zemlja? Mi smo baš 
prisiljeni jer nemamo novca, jer naš novac izlazi van. 

Eto, to su razlozi, ja mislim da će i g. Gavrilo- 
vić uzeti moje razlaganje onako kao što sam govorio 
dobronamerno, a vrlo poštujem sve razloge, koje je 
g. Oto Gavrilović naveo, i mislim da se i on ne slaže 
potpuno sa svima svojim navodima, jer on je go- 
vorio teorijski i teorijski je opravdano, ali praktično 
uzevši nisu svi razlozi opravdani. To bi bila, gospodo, 
dva predloga, odnosno tri smernice, o kojima bi mo- 
gli da diskutujemo i da se bavimo da bi videli, da li 
bismo mogli doći do jače cirkulacije novca da spa- 
semo privredu i ovo što je do sad upropašćeno. 

Sad ću preći na ova neugodna pitanja, sa koji- 
ma smo već i samima sebi a i gospodi ministrima do- 
sadili, ali nameće nam se dužnost da upozorimo go- 
spodu ministre, koji u svakidašnjem životu ne mogu 
da dođu do toga saznanja, da im sami mil saopštimo 
ono što mislimo. Nestašica kapitala upropastila je 
privredu, a da je došlo do nestašice kapitala i ovako- 
ga stanja, krive su najviše banke i novčani zavodi, 
koji su udarili ogromne i teške kamate na pozajmlje- 
ni kapital, i što je najgore, najveću ulogu u tome 
zlu igrala je naša Narodna banka. Ni jedna država u 
Evropi nema tako visoku stopu kao naša Narodna 
banka. Ja ću vam pročitati kako stoji s tom stvari, sa 
kamatom kod Narodnih banaka u Evropi, pa ćete vi- 
deti da naša Narodna banka ima najveću kamatnu 
stopu. Jodna siromašna Austrija, koja je na rubu 
propasti, koja je ostala kao tijelo bez ruku i nogu, 
nema više nego 5% kamatne stope. Nemačka, koja 
je platila strahovite kontribucije ratne ima 4%. Bri- 
sel  ima 3^%, Budimpešta odnosno Mađarska 4И%, 

ni London 2%, Njujork 2%, Pariz 2^%, Prag 3^%, j^i 
2%, Stokholm 2M%, Cirili 2%, Kopenhagen 2,A%y 
mi imamo 7И%. Mi smo, gospodo, doneli jedan druJ^ 
zakon, koji će ovde biti ocenjen, a to je Uredba  ћ' 
Zakon o zaštiti zemljoradnika gde se dalo ovlaščc' 
nje da banovine donose kamatnu stopu i to 5% viJo 
nego što je ona koju ima Narodna banka a to čin- 
12—12M%. To znači da mi kod nas imamo 5—6 put- 
veću kamatnu stopu nego pojedine zemlje u Evropi 
S jedne strane imamo zemlju koja nema kapitala, K0" 
ja se guši u privrednoj krizi, a s druge strane potlr" 
žavamo zakonsku stopu od 12K'%. Može li tu, gosp0' 
do moja, biti razbora i pameti a da mi ne kritiku m~ 
mo i ne kažemo da ovako više ne ide. Mi se ovd» 
bavimo i takvim sitnim pitanjima, koja nemaju   ц* 
kakva uticaja na privredni život, a o ovakvim  pita 
njima, koja su od sudbonosna značaja, niko se   цЈ 
bavi.  To se  razume padanjem  kredita  i  neman j^,, 
novca. Dužnik uz svu svoju najbolju volju i pover^ 
uja građanskog, hoteći da ispuni svoje obaveze, ip^p 
ne može da ih ispuni. A zašto? Ne može da ih ispun' 
jer nema novca, ne dolazi sam do naplate svoje v^ 
resije i prema tome ne može plaćati svoje dugovi 
U istom stanju kako se nalaze građani, nalazi se 
naša država pošto je u nemogućnosti plaćanja svojih 
obaveza i odatle je sve zlo. 

Vi ste, gospodo, čuli od seljaka da je najgori 
dužnik država. Kažu: Doćićete do naplate, ali kad, t0 
je pitanje. Ne možeš da dođeš do naplate, treba' da 
utužiš, da goniš ovrhom i da posle toliko i toliko vre. 
mena dođeš do naplate. Zato se vode parnice. UzaluH 
država troši ogromne milione, svake godine samo г-л 
to da se produži postupak dok dođe momenat da u 
kasi bude para, da državni računi mogu da se isplate 
Ali ovaj postupak ubija moralnu stranu države kao 
nosioca svih moralnih vrednota u državi. Država tre- 
ba da prednjači u tome. Kad ona traži od svojih gra- 
đana da ispune svoje dužnosti, onda ona mora prva 
da ih ispunjava pa tek onda da traži od svojih po. 
danika da ih i oni ispune. Jer ona, kao nosilac vlasti 
i svih odgovornosti kaže: Ja to vama nalažem, a evo 
i ja sama to činim. Ona treba kao što je pesnik ka- 
zao: »Dobar pastir, što god veli inom, i sam svojim 
potvrđuje činom«. Ali ako ona sama to ne čini, onda 
nema moralne snage da traži od svojih građana da 
oni to čine. Ima firmi koje su radile za državu i tra- 
žile su isplatu, a nisu nikako mogle doći do naplate 
njihov imetak stavljen je na dražbu, one su propale i 
čekaju da dođu do svoje naplate od države. Ta пе- 
maština u državnim    kasama ne pravi nama najbo- 
Iju reklamu u inostranstvu. Naši državni papiri stra- 
hovito padaju. {Ministar finansija g. dr. Milor^d Dor- 
dević: Skaču već 6 meseci!). Svakako ini imamo pa- 
pira od 100 franaka. Naši su papiri najniži u Evropi. 
Bila je  ovih dana i deputacija  iz Zagreba koju  je 
predvodio profesor univerziteta dr. Culja za isplatu 
Blerovih  papira.  Naši  posednici  Blerovih  obveznica 
stoje  mnogo  gore nego što  stoje  strani  posednici 
Blerovih obveznica i kupona. Blerov je zajam dolar- 
ski. Dolar kotira sa 56 dinara, to je službeni kurs, i 
dok mi plaćamo 56 stranim    posednicima Blerovog 
zajma, naši posednici Blerovog kupona plaćaju samo 
44.  Zašto   ova   razlika?   Zašto   da   mi   naše  vlastite 
građane tretiramo maćijski,  a stranim  posednicima 
ovog istog kupona da plaćamo sa 15—16 dinara vi- 
še. (Ministar finansija dr. ĐOrđevjć: To nije tačno!). 
O tome, g. Ministre,  imate  razne pretstavke, dola- 
zile su meni deputacije iz Zagreba ne znam da li su 
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bile i kod vas. 
Gospodo, pošto nema novaca i pošto vlada ne- 

stašica novca, iz to^a izvora izvini svi prigovori koje 
sam ovde izneo, razume se dobronamerno, ili manje- 
više tačno, ali sve smo mi to izneli sa namerom da 
se popravi stanje, jer niko neće da prigovara da bi 
bilo jjore педо zato da bude bolje. Ла mislim da će 
g. Ministar sbvatiti naše prigovore. Jer mi ne možemo 
njega da kritikujemo drukčije kad znamo njegova 
nastojanja i njegovu brigu, ali treba i on nas da ra- 
zume. I s toga nemanja dovoljnoga novca, kao što 
rekoh, dolaze i druga zla. Gospodo, to neredovno 
plaćanje činovničkih penzija, osobito u mome kraju 
gde penzioneri nekad ne prime penziju po dva do tri 
meseca. Oni se zadužuju i za iileb i za ostale životne 
namirnice, a kada dođe prvi, ne mo^u to da plate, 
pa sve to izaziva veliko negodovanje. Kad dođe prvi 
u mesecu verovnik se nada da će odmah primiti no- 
vac, koji je i njemu potreban jer i on ima svoje 
obaveze, ali ga ne primi. 

Iz  toga  proizlazi  neraspoloženje   prema   državi, 
prema organima vlasti i prema svima. Oni u čitavom 
gradu stvaraju nered, pa kad se u jednome gradu sku- 
pe takvih oko 2.000, pa svi trube po varoši, onda mo- 
žete razumeli kako se raspoloženje u zemlji može  ta 
stvori. To je, gospodo; jedno zlo i trebalo bi učinili 
sve da ti ljudi koji su sa teškom mukom došli do tih 
svojih penzija, te svoje penzije uredno i primaju. Ja 
sam po jednom drugom slučaju govorio o stavljanju 
Cintovnika u penziju i kazao da se tu stvara jedan stra- 
hoviti haos koji se neće da leči sve od Ujedinjenja pa 
do danas. Ja međutim mislim da bi to zlo mojjlo da se 
izleči. G. Ministar finansija treba da ima jednu matri- 
kulu sv'ih činovnika iz koje bi mogao da vidi sve po- 
datke o činovnicima, pa kad ga resorni ministar izvesti 
da hoće nekoga činovnika da stavi u penziju i zatraži 
za  to njegov pristanak da on po tome može odmah 
doneti svoju odluku a ne do se ta stvar provlači mese- 
nima i da ovaj čovek, kada se stavi u penziiu ne do- 
bije odmah svoju penziju iz državne kase. Jer, ovako 
kako se sada radi. mi imamo ljude koji veoma dugo 
čekaju na svoju penziju. Takvo stanje izaziva nego- 
dovanje i kritiku, a to škodi dobrom    ugledu naše 
zemlje. 

Gosnodo.  kad  seljak  nema novca,  ne  može  ц-а 
imati i niko drugi. Kad dođu ovršni organi u selo. oni 
se  raziđu na sve strane i onda se u selu stvori utisak 
kao kad kurjaci upadnu medu ovce. Zavlada tišina u 
selu pa onda kao da neki mali vetar poduva, čuie da 
su došli izvršitelji, to ide od usta do usta, zatvaraju se 
vrata i prozori, blago se tera iz sela u planinu i ljudi 
se  pitaju, šta je ovo? Narod nema para a ovi ovršni 
organi hoće da mu iznesu iz kuće sve što tamo nadu. 
Ja ću vam izneti šta se dogodilo krajem prošle godine 
na jednome otoku. Ovršni organi doznali su da se ne- 
ki  seljaci nalaze na jednom otoku, da-su tamo došli 
ladicama radi ribarenja, sišli su tamo, našli te ljude, 
pokupili im sve što su u tim ladicama našli, masline 
i  ribe pa im to kao i te ladice odneli, a njih ostavili 
na tom pustom otoku gde nema žive duše da skaplju 
od  gladi. Kad sam saznao za to, ja sam intervemsao 
kod vlasti uputio sam jedan telegram Banu i g. Mini- 
stru  i  na tu moju intervenciju poslati su tamo bro- 
dovi da te ljude prevezu da ne bi pomrli od gladi. Eto 
šta sve kod nas rade naši ovršni organi da dođu do 
naplate poreze. Kad mi znamo da ljudi nemaju sred- 
stava, odakle bi platili dužnu porezu, onda im se vva 
ne   može  na   jedan ovako drakonski  način uterivati, 

Treba pričekati dok oni ne unovče ono svoje siro- 
tihje što imaju, pa će platiti. Jedino od mnogih zala 
od kojih pati naš narod, jeste i pitanje sadnje duvana. 
Ja nisam iz kraja gde se duvan sadi, ali sam iz bano- 
vine erde ima dosta duvana. 

Zbog te nestašice novca država i sama ide za tim 
u prvom redu da ne da saditi duvana koliko se prije 
sadilo, a drugo je zlo što mizerno i bedno plaća laj 
duvan. Seljaku treba pomoći kad nema druge pomoći 
da mu se plati na taj način bar ono što je producirao, 
onako kako zahteva ljudska pravda. Hercecrovina ie 
1931 godine primila za duvan 104 miliona, i to onda 
kad je bilo nešto privrede, a 1933 godine kad je sve 
oropalo, kari nije bilo više ni kredita ni banaka, do- 
bila je tek 15 miliona. E pa takva ogromna razlika sa 
strane države, sa strane onoga bića koje bi trebalo da 
seljaka podupire, nije postupak koii je opravdan, jer 
to vodi opet potpunoj Pauperizaciji sela, do potoilne 
njegove propasti i odatle i potiče ekonomska beda. 

Svi ovi razlozi, gospođo, koje sam istakao i ovi 
momenti koje sam izneo mislim da će biti uzeti sa 
strane (r. Ministra u ocenu, mislim da će ih on uzeti 
kao dobronamernu kritiku, kakva i jeste i da će o sve- 
mu povesti računa. 

П ime Narodnog kluba, pošto smo mi dve go- 
dine Upozoravali na sv'e ove nedostatke a nije biln 
nikakvog boljitka i nema izgleda da će se ovo menjali 
ni prbmeniti, zboe te nemarnosti ne mocfu da glasujem 
zn ovni budžet. COdobravanie i pljeskati ie na leviVil. 

Polnrelscdnik dr. Avdo Hasanbegović: Reč ima 
g, Franjo Pahernik. 

Franjo Pahernik; Pretstavnici vlade izjavljivali su 
u toku rasprave o budžetu u Finansijskom odboru, da 
šume pretstavljaju u našoj državi ogromno bobgat- 
stvo. A nažalost one leže danas za privredu kao mrtvo 
telo. Pored dekonjukture za unovčenje šumskih pro- 
dukata, pritiskuju i javni tereti, koji su posticfli neve- 
rovatnu visinu, ovu privrednu Erraiiu do krajnosti. 

U sledečem dajem jednu sliku javnih tereta, pri- 
kuolienih za Dravsku banovinu: 

I — Zemljarina se računa od k£>tastralnog čistog 
donosa, prošle godine iznosila je 1%. 

Katastralni čisti donos procenjivan je 1923 godi- 
ne, u doba najveće konjunkture drveta, zato u da- 
našnjim prilikama ova osnovica nije opravdana, jer 
je donos mnogo manji. K tome dodc još progresivni 
dopunski porez, koji iznosi 2—8%: 

2 — Banovinski prirez na zemljarinu 35%; 
3 — Banovinski cestni prirez (mesto kuluka) 25'У; 
4 — Sreski cestni prirez na zemljarinu preseč- 

no 15%; 
5 —• Banovinski zdravstveni prirez 10?«; 
6 — Opštinski prirez na zemljarinu preseč- 

no 73 ?ž; 
7 --- Opštinski kuluk za ceste, za koji ne znani 

koliko iznosi tačno. 
Priznajem, da druge poljoprivredne kulture kao 

i one privredne grane, koje su podvrgnute zgradarini 
ili tečevini, nose prireze od tač. I—7. Međutim šume 
dorastu tek za vreme od 60 do 100 godina i čista Šum- 
ska renta iznosi u normalnim prilikama 2—4%; 

8 — Banovinska dažbina na seču drveta u godiš- 
njoj vrednosti prodatog drveta preko 10.000.—- di- 
nara 2%; 

9 — U fond za pošumljavanje Ministarstva šuma 
i ruda glasom predloga Finansijskog zakona plate sve 
šume opština, korporacija, imovnih opština, šumskih 
zajednica, crkava i nadarbima, nadalje privatnici, ko- 
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jih šume iiadiiiašujii  100 ha. od vrednosti za drvo ПЗ 
panju 2%; 

Ova dažbina je neopravdana, jer po zakonu 0 
šumama svaki sopstvenik šuma primoran je da po- 
šumijava svoje goleti bez druge pomoći. Državne šu- 
me neka se pošumljavaju i/, svojih prihoda, kao što 
to čine svi drugi šumovlasnici. Kras ili krš treba da 
se pošnmljava i/, opštih budžetskih prihoda, jer je to 
u interesu celokupno^ naroda i ue samo šumoposed- 
nika. 

10 — Pore/, na poslovni promet za izrađena dr- 
va iznosi 4"». 

Obavezni su za ovaj prirez i seljački šumoposed- 
nici koji prerađuju na svojim privatnim pijanicama 
drva iz vlastitih šuma. Treba ustvari dati od strane 
Ministarstva tu materiju zakona u tom smislu, da za 
ovu kategoriju to ne važi; 

11 — Šumoposednici, koji rade u vlastitoj režiji, 
i to je običajno, plate još doprinose za prekomernu 
upotrebu banovinskih cesta, ako se ovima služe; 

12 — Veliki šumski posedi opterećnei su pone- 
kad patronatima i servitutima; 

13 ■— Doprinosi za versku opštiuu; 
14 — Srednji i veći šumski posedi, koji rade u 

vlastitoj režiji, nose sve terete socijalnog osiguranja; 
15 — U najužoj vezi sa šumom je šumska indu- 

strija. Ona je opterećena visokom tečevinom i svim 
prirezima od tačke 1—7, nadalje državnom i bano- 
vinskom trošarinom na električnu struju, na dalje na- 
šim socijalnim osiguranjem; 

10 — Banovinske dažbine na vodnu snagu, koje 
će platiti i naši malopiianari, kojih ima preko hiljade. 

G. inž. Miklau iz Brezica, o pomenutim stvarima 
održao je interesantan referat: »Šume i javni tereti« 
na glavnoj skupštini »Jugoslovenskog šumarskog u- 
druženja« 3 septembra   1933 gpdine u Banjoj Luci. 

Prema inž. Miklau, iznosi zemljarina kao i pri- 
rez i dažbine 51% katastralrtog čistog donosa — teo- 
retski; ali praktično šumska renta pala je na nulu. 
Dodajem, da usled pogrešne protivuzakonske politi- 
ke i ranijeg postupka Narodne banke, osobito naša 
šumska industrija u Dravskoj banovini, plačuje pre- 
komerne kamate i vrlo je pogođena, i to ide opet na 
račun šume. Osiguranje valute se vrši na osnovi pre- 
visokog cenika za drva, posledica da imadu naši iz- 
vozničari stalne kalamitete, i to najviše male firme. 
Bilans našeg izvoza drveta zbog toga nije realan, ne- 
go pokazuje previsoku aktivnost. 

Ako posmatramo sve ove činjenice i dekonjuk- 
turu na drvnom tržištu, ne smemo se čuditi odjeku 
naroda,  doznavši  predlog  koji  se  tiče  trošarine  na 

drvo. 
Videći uzbuđenje i nezadovoljstvo u našoj jav_ 

nosti, koja je pokazala da je pogođena, binaiisijsl-j 
odbor odbacio je spomenuti predlog. 

Svi spomenuti veliki tereti idu na račun drvene 
mase u šumama, koje se prodaju bez novčanog e. 
fekta. Zato treba misliti na smanjivanje spomenutih 
tereta, za spasenje šume, naše trenutno mrtvo zlato 
od propasti. Ministarstvo finansija treba da vodi ra- 
čuna o tome izvođenju svoje finansijske politike. Gla 
saću za budžet Ministarstva finansija. (Odobravanje i 
pljeskanje). 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbcgović: Gospod 
poslanici, završen je pretres budžeta VIII  razdela  
Ministarstvo finansija. Prelazimo ua glasanje. Glasač 
se na način kako je predvideno Poslovnikom: Sede- 
njem i ustajanjem. Molim g. sekretara da izvoli čitat" 
partiju po partiju (noga  razdela. 

Sekretar Gavro Milošević čita partiju 373. 
Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegović: Prima г 

Narodna skupština pročitanu partiju 373? (Prima 
— Ne prima). Ona gospoda koja primaju, neka izvol ' 
sedeti, a koja su protiv, neka izvole ustati. (Većina 
sedi). Većina sedi, prema tome objavljujem da ie 
pročitana partija 373 usvojena većinom glasova. Гх, 
volite čuti dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština, glasajući se, 
dem i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji, u smislu 
čl. 102 Ustava i § 67 Zakona o poslovnom redu 
Narodnoj skupštini usvojila ceo budžet rashoda Vll] 
razdela - Ministarstvo finansija od partije 374 do 
partije 395 zaključno, zatim budžet rashoda i prihoda 
Uprave državnih monopola od partije 1 do partijo li; 
zaključno; budžet rashoda i prihoda državnih imanja 
»Belje« i »Topolovac« od partije I do KS a zaključno 
i od partije 1 do partije S zaključno, kao i sve par- 
tije budžeta rashoda i prihoda državne fabrike še- 
ćera na Cukarici. (Pljeskanje). 

Potpretsednik dr. Avdo Hasanbegović: Ovirn ј^ 
budžet Ministarstva finansija u pojedinostima prim- 
ljeni Gospodo, sa važim pristankom ja ću današnju 
sednicu da zaključim. Za iduću sednicu predlažem vam 
sledeći dnevni red: Produženje pretresa predloga bu- 
džeta državnih prihoda i rashoda sa Kinansijskim za- 
konom za 1934/35 godinu. 

Sutra je na redu budžet Ministarstva spoljnih po- 
slova. Sutrašnju sednicu zakazujem tačno u 10 ča- 
sova pre podne. 

Današnja sednica je zaključena. 

Sednica je zaključena u 6,45 časova. 


