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Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodo narodni po- 
slanici, otvaram VIII redovni sastanak Narodne skup- 
štine. Molim g-. sekretara da pročita zapisnik pret- 
hodne sednice. 

Sekretar Milan Badžak pročita zapisnik VII re- 
dovnog sastanka. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ima li ko od gospode 
narodnih poslanika kakvu primedbu na zapisnik? 
(Dragiša Stojadinović: Molim za reč.) Ima reč na- 
rodni poslanik g. Dragiša Stojadinović. 

Dragiša Stojadinović: Gospodo poslanici, ja sam 
se juče pri svršetku govora Pretsednika vlade g. dr. 
Milana Stojadinovića javio za reč, da dam potrebnu 
izjavu, jer je Pretsednik Vlade g. dr. Stojadinović u 
svojoj odbrani pomenuo da sam ja govorio izvesne 
stvari onako kako one ne stoje. Pošto ja reč nisam 
dobio, zato smatram za svoju dužnost da sada kažem 
u čemu je stvar. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodine poslanice, to 
se ne odnosi na zapisnik — to nije primedba na za 
pisnik. Vi možete odgovoriti prvom prilikom na to. 
kada budete dobili reč, ali to svakako nije primedba 
na zapisnik. 

Gospodo narodni poslanici, dozvolite mi da se 
još jednom objasnimo. Narodni poslanik g. Dragiša 
Stojadinović tvrdi da mu ja juče nisam dao reč i da 
je bila moja dužnost da mu dam reč. Međutim, § 41 
Poslovnika kaže da radi ličnog objašnjenja može tra- 
žiti samo onaj reč, koji je po imenu spomenut 
Pretsednik Vlade g. dr. Stojadinović nije spomenuo 
lično g. Dragišu Stojadinovića. Ako su se one reči 
g. Pretsednika Kraljevske Vlade „jedan narodni po- 
slanik" odnosile na g. Dragišu Stojadinovića, to mu 
još ne daje pravo da govori na zapisnik, jer kako bi 
izgledala debata kad bi svaki narodni poslanik, čija 
se tvrđenja pobijaju, tražio posle loga reč. Prema 
shvatanju g. Dragiše Stojadinovića, prema njegovom 
tumačenju, svaka bi debata bila nemoguća ako 
bismo tako preterano liberalno tumačili Poslovnik, 
tim pre što ja mislim da g. Dragiša Stojadinović, ako 
je uveren da mu je Pretsednik učinio nepravdu, može 
to da ispravi prvom prilikom pred Narodnom skup- 
štinom kad bude govorio, a ne primedbom na 
zapisnik. 

Ja mislim da ovo pitanje jasno tumači § -11 Po- 
slovnika, koji kaže da Pretsednik ima to pravo da 
da ili ne da prijavljenom govorniku roč. I ja sam, po 
svome najboljem uverenju i najboljoj savesti odlu- 
čio tako da juče niko nije imao prava da govori p i 
tome. Ako gospoda, koja su tražila juče reč, nisu 
mojom odlukom zadovoljna, imaju prava da apeluju 
na "Skupštinu, a Skupština rešava o odluci Pretsed- 
nika bez pretresa. Ja vas molim, gospodo narodni 
poslanici, da rešite sada, da li sam ja dobro postu- 
pio ili nisam. Jeste li saglasni sa ovim? (Jesmo!) 
Konstatujem da Narodna skupština odobrava moj 
postupak i prema tome oglašujem da je zapisnik 
primljen. (Drag/sa Stojadinović: Ja žalim. Gospodine 
Pretsedniče, što ne mogu govoriti.) 

Izvolite čuti izvešlaj  Administrativnog odbora.. 

Sekretar Milan Badžak pročita izvestaj Admini- 
strativnog odbora VII Br. 5 od 5 jula 1935 godine o 
pregledu skupštinskih računa za vreme od 1 aprili 
do HO juna o. g. (Vidi prilog). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština   pročitani   IzveStaj   Administrativnog   odbora? 

(Prima.) Objavljujem da je izvestaj Administrativ- 
nog odbora primljen. 

Izvolite čuti ostavke g. g. narodnih poslanika na 
položaje pretsednika opština. 

Sekretar Milan Badžak (saopštava): G. Sima Bu- 
dimir, narodni poslanik, izveštava Narodnu skupštinu 
da podnosi ostavku na položaj pretsednika Opštine 
mrkonjićske; Tihomir Vasić, narodni poslanik, izve- 
štava Narodnu skupštinu da podnosi ostavku na po- 
ložaj pretsednika Opštine Ijubovidanske i Živojin Di- 
mitrijević, narodni poslanik, izveštava Narodnu skup- 
štinu da podnosi ostavku na položaj pretsednika 
Opštine grnčarske. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ove se ostavke primaju 
na znanje. Izvolite čuti interpelacije g. g. narodnih 
poslanika. 

Sekretar Milan Badžak (saopštava): G. Sekula 
Zečević, narodni poslanik, upućuje interpelaciju na 
g. Ministra građevina o hitnoj opravci državnog i 
banovinskog druma Mostar — Gacko — Nevesinje — 
Kalinovik. (Vidi prilog). 

G. Aleksandar Lazarević i drugovi, narodni po- 
slanici, upućuju interpelaciju na g. Ministra finansija 
o oslobođenju plaćanja državnog poreza svih pore- 
skih obveznika, koji su ovogodišnjom sušom oštećeni- 
i traže da joj se prizna prvenstvo. (Vidi prilog). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ima reč g. Ministar fi- 
nansija da se izjasni da li prima traženo prvenstvo, 

Ministar finansija Dušan Letica: Po istom ovom 
predmetu, o kome govori ova interpelacija. Ministar- 
stvo finansija još ranije je samo preduzelo potrebno 
izviđanje i ono će prema tome u okviru zakonskih 
propisa do kraja postupiti. Zbog toga ne mogu da 
primim  prvenstvo ove interpelacije. 

Pretsednik Stevan Ćirić: G. Ministar finansija 
ne prima prvenstvo ove interpelacije. Da li Narodna 
skupština prima traženo prvenstvo? (Prima — Ne 
Prima.) Ona gospoda narodni poslanici koji ne pri- 
maju prvenstvo neka izvole ustati. (Većina ustaje.) 
Objavljujem da Narodna skupština nije primila tra- 
ženo prvenstvo, izvolite čuti dalje. 

Sekretar Milan Badžak (saopštava): G. Nikon 
Lazarević i drugovi, narodni poslanici, upućuju inter- 
pelaciju na g. Ministra finansija i g. Ministra prO- 
svete 0 prikupljanju školskog prireza i predavanju 
školskim upravama po dvanaestinama i traže da joj 
se prizna prvenstvo. (Vidi prilog). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ima reč g. Ministar fi- 
nansija da se izjasni da li prima traženo prvenstvo. 

Ministar finansija Dušan Letica: Čast mi je izja- 
viti  da  ne  primam  prvenstvo  ove  interpelacije. 

Pretsednik Stevan Ćirić: G. Ministar finansija 
nije primio prvenstvo interpelacije. Prima li Narodna 
skupština   traženo   prvenstvo?  (Prima Ne   prima.) 
Ona gospoda narodni poslanici koji ne primaju рГ" 
venstvo neka izvole ustati. (Većina ustaje.) Narodu^1 

skupština   nije  primila  prvenstvo.  Izvolite  čuti   dalje. 

Sekretar Milan Badžak (saopštava): G. RadisaV 
Zivković i drugovi, narodni poslanici, upućuju inter- 
pelaciju na g. Pretsednika Ministarskog saveta o 
progonu činovnika u bivšoj Bosni i traže da joj se 
prizna  prvenstvo.  (Vidi prilog). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Reč ima g. Ministar fi- 
nansija da ве izjasni da li prima traženo prvenstvo. 
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Ministar finansrja Dušan Letica: Čast mi je izja- 
viti da ne primam traženo prvenstvo. 

Pretsednik Stevan Ćirić: G. Ministar finansija 
nije primio prvenstvo. Prima li Narodna skupština 
traženo prvenstvo? (Prima — Ne prima). Ona g. g. 
narodni poslanici koji ne primaju traženo prvenstvo 
neka izvole ustati. (Većina ustaje.) Narodna skupština 
nije primila prvenstvo. Izvolite čuti dalje. 

Sekretar Milan Badžak (saopštava): G. Bogdan 
Ercegovac, narodni poslanik, upućuje interpelaciju 
na g. Ministra poljoprivrede o pitanju stečaja Glavne 
zemljoradničke zadruge za osiguranje u Kraljevini 
Jugoslaviji. (Vidi prilog). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Sve pročitane interpela- 
cije dostaviće se nadležnim g. g. Ministrima. Izvolite 
čuti izveštaje g.g. Ministara. 

Sekretar Milan Badžak (saopštava): G. Ministar 
unutrašnjih poslova izveštava da će na interpelacije 
g. g. narodnih poslanika odgovoritii kad prikupi po- 
trebne podatke i to: G. Strahinje Borisavljevića o 
nezakonitom postupku bivšeg načelnika sreza sje- 
ničkog; i g. Velimira 2. Aćimovića o smeni pretsed- 
nika Beogradske opštine. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ovaj se izveštaj prima 
na znanje. Izvolite čuti molbe i žalbe. 

Sekretar Milan Badžak (saopštava): Narodnoj 
skupštini upućene su sledeće molbe i žalbe: Andri- 
jana Ljubičica, Aleksije Šoškića, Uroša Pekovića,Alek- 
sandra Stojanovića, Dobrosava Cakića, Stojana Jov. 
Rakića, Lukijana Hadžića, Vaclava Karličeka, Tiho- 
mira Antonijevića, Božidara Tomića, Predraga Mitra- 
šinovića, Azema Ramovića, Jovanke Bončić-Kateri- 
nić, Dobrile Jurišić, dr. Dure Hadije, Ivana Bandia, 
Aleksandra Blagojevića, Živka Bogdanovića, .Jovana 
Pešića, Tome Stojanovića, Milovana Jov. Rafailovića, 
Milice Gazivoda, Ante Kerosa, Stanojla M. Branko- 
vića, dr. Vojislava Radovanovića, Velimira Nikolića, 
Krsmana Pieskonjića, Đorda Jovanovića, Dobrivoja 
Kuludžije, Borisava Ramadanovića, Darinke Zavišić, 
inž. Vojislava Popovića, Zagorke Marković, Milorada 
Vcselinovića, Dragomira Matica, Milorada Petroviča, 
Branka M. Riznica, Dušana Gakovića, Marije Dokić, 
dr. Štefana Rajha, dr. Franje Poljaka, Lazara Tuni- 
dije, Pavla Stanica, Milorada Ivanića, Danice Šarac, 
Vojislava Stankovića, Mileve Mlinarević, Mije Koba- 
Sa, Alojzije Paškoti-.Ielakovića, Milana Vojnovića, 
Lovrenca A. Pora, Jovana Bilčara, Živke Vunić, Pavla 
Veljkova, Borisa V. Sokolova, Bilana Gačcše, Milenka 
Pijevčevića, Petra Radenovića Ilije T. Ivanovića, Vo- 
jislava Markovića, Julke Grbič, Maksimilijana Su- 
rovceva, Ljubomira Nikolića, Vjekoslava Štrainara, 
Blagoja Vuletića, Cecilije Koršin, Lazara Markovića. 
Dragutina Stanuge, Stojadina Bogićevića. Steve Ve- 
liča, Alojzija Hekrepa, Milenka Milinkovića, Mihaila 
Ristića, Ilije Mihića, Aleksandra Nikolića, Mariji.' 
Funjak, Ristc Hadži-Antića, Lucije Cafuta. Ive Setine, 
Ane Velenderić, Pavla Milutinovića. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Sve pročitane molbe i 
žalbe upućuju se Odboru za molbe i žalbe. 

Prelazimo na dnevni red. Na dnevnom je redu 
pretres u pojedinostima o predlogu zakona o budžet- 
skim dvanaestinama za mesece: avgust, septembar, 
oktobar, novembar i decembar, 1936 g. i januar, fe- 
bruar i mart 19;W g. i naknadnim i vanrednim kredi- 
tima uz budžetske dvanaestine za mesece: april, maj, 

juni i juli 1935 g. i uz budžet državnih rashoda i pri- 
hoda 1934/35 godine. 

Gospodo narodni poslanici, trideset narodnih 
poslanika podneli su mi ovaj podnesak: 

„NARODNOJ  SKUPŠTINI — BEOGRAD 

U posebnom pretresu podnetog predloga Zako- 
na o budžetskim dvanaestinama predlažemo da se u 
smislu § 43 Zakona o poslovnom redu u Narodnoj 
skupštini postupak izvrši po kratkom postupku kako 
to propisuje napred pomenuti paragraf. 

Beograd, 21 jula 1935 god. 

Narodni poslanici: 

Petar Ivanišević, Dim. Marković, Anton Videc, 
Spira Hadži-Ristić, dr. M. Popović, dr. Ivan Lovren- 
čić, Jovan Arandelović, Petar Bogavac, Tod. Živković, 
Đuro Čejović, Mat. K. Povrenović, Jakša Božić, Jo- 
van S. Grujić, Ljubomir Jovanović, dr. Ljutica Dimi- 
trijević, dr. Nikolić, Dragiša J. Cvetković, Vlad. N. Ka- 
zimirović, Bož. Knežević, Dušan Subotić, Momčilo 
Sokić, Mil. Lazarević, M. Kalamatijević, Bogdan Mi- 
linčić, Veble, Čed. P. Sladojević, Milan Mravlje, Du- 
šan Perović, dr. T. Lazarević. Osman Muradbašić, 
Milan R. Perović, (Jedan potpis nečitak), Dragomir 
Stojadinović, Sreten Kuzeljević." 

Prima li Narodna skupština ovaj skraćeni po- 
stupak, koji se sastoji u tome. da u posebnom pre- 
tresu uz svaki razdeo mogu govoriti svega po dva 
govornika za svaku grupu, a pod grupom se podra- 
zumeva, po § 42 Poslovnika, klub koji je organizo- 
tiri govornika, i to dvojica u ime grupe skupštinske 
(Glasovi: Prima). 

Prema tome ako Narodna skupština prima ovaj 
predlog, moći će govoriti uz svaki razdeo najviše če- 
tiri govornika, i to dvojica u ime grupe skupštinske 
većine, a dvojica u ime skupštinske manjine. Da li 
prima Narodna skupština ovo? (Prima — Ne prima). 
Oni koji su protiv ovoga predloga neka izvole ustati 
(Većina sedi). Većina sedi, prema tome objavljujem 
da je Narodna skupština ogromnom većinom primila 
ovaj predlog. 

Gospodo narodni poslanici, pošto je ovaj zakon- 
ski predlog u stvari jedan običan zakonski predlog, 
a ne pravi budžet, to bismo mi mogli postupati i po 
§ 55 skupštinskog Poslovnika. Ipak, s obzirom na 
to, da je načelna debata bila skraćena i da bi go- 
spoda narodni poslanici, koji nisu imali prilike tla 
učestvuju u načelnoj debati, mogli govoriti bar u 
specijalnoj debati, mi ćemo ovaj pretres u pojedi- 
nostima vodili tako kao da je to budžetska rasprava, 
tako da će uz svaki razdeo, 1. j. za svako Ministar- 
stvo moći govoriti po dva govornika u ime svake 
grupe. 

Ali s obzirom na to da je za sutra zakazana 
sednica Senata, da Senat mora da počne pretres 
ovoga zakona, i da prema tome mi sa ovim pretre- 
som moramo biti gotovi danas, ja molim gospodu 
narodne poslanike da 0 lome vode računa, da ne bi 
smo možda ipak u jednom docnijem momentu mo- 
rali pretresati ovaj zakonski predlog kao što se pre- 
tresaju  svi   drugi   zakonski  predloži. 

Gospodo narodni poslanici, prelazimo sada na 
pretres u pojedinostima predloga zakona o budžet- 
skim dvanaestinama. Na redu je § 1 Ovog zakonskog 
predloga. Pošto se niko od g.g. narodnih poslanika 
nije javio za reč o ovom paragrafu to pristupamo dl- 
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rektno glasaju. Glasače se sedenjem i ustajanjem. 
Molim g. izvestioca da izvoli pročitati § 1 predloga 
zakona o budžetskim dvanaestinama. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita § 1 predloga 
zakona o budžetskim dvanaestinama. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročitani § 1 predloga zakona o budžetskim 
dvanaestinama? (Prima. — Ne prima.) Ona g.g. na- 
rodni poslanici koji primaju neka izvole sedeti a koji 
su protiv neka izvole ustati. (Većina sedi). Većina se- 
di, prema tome objavljujem da je § 1 predloga zako- 
na o budžetskim dvanaestinama većinom glasova 
primljen. Prelazimo na pretres I Razdela — Vrhovna 
državna uprava. Ima reč narodni poslanik g. Milan 
Vukićević. 

Милан Вукићевић: Господо народни посла- 
ници, као бивши члан Главне контроле ja узимам 
реч да говорим o њој пошто и она улази у вр- 
ховну државну управу. Задатак Главне контроле 
врло je деликатан и узвишен. Главна контрола je 
рачунски суд. Она врши превентивну контролу, за 
буџетске исплате. Она суди одговорним рачунопо- 
лагачима и наредбодавцима за неправилне и неза- 
коните издатке. 

Превентивна контрола састоји се у томе што 
се ниједан издагак буџетски не може да изврши 
док орган Главне контроле не констатује да има 
буџетског кредита, и не да за то визу (оверу). 
Kao рачунски суд Глаана контрола суди одговор- 
иим рачунополагачима и наредбодавцима кад нађе 
да су они поступцима својим оштетили државне 
интересе, и кад су исплате извршили онде где није 
било визе органа Главне контроле, или кад су вр- 
шили исплате преко одре.ђеног кредита. Кад би 
се улога Главне контроле примењивала у свему 
онако како закоп прописује, много би мање било 
злоупотреба у оним установама које подпадај|у 
под њену падлежмост. Али Главна контрола то не 
врши. Потребпо би би no да се делокруг њеног 
рада контролише од страпе Врховне државне упра- 
ве, јер Главна контрола долази под Претседни- 
штво Министарског савета. Претседник Министар- 
ског савета, који сад постваља чланове и Прет- 
седника Главне контроле, требало би да обрати 
пажњу да ли Главна контрола нрши у свему своје 
функције, да ли оиа одгоаара свом задатку, na ако 
не одговара да предузме потребне законске мере, 
да се пеправилмости и нерад отклоие. Досадашњим 
радом Главна контрола пије покааала резултате 
који су je од ii>e очекмиали. Да je l'iamia контрола 
вршила своју дужност као што треба, да су сви 
органи који су одређепи за преглед рачуна одго- 
варали својој дужиости не би било толико силиих 
злоупотреба, не би било толико грдне штете no 
државпе №нтерссе. 6и зиате да врло често читамо 
преко новипа: злоупотребс на једној страпи, зло- 
употребе на другој страни, злоупотребе на трећој 
страпи и т. д. Не би могло ДОћи mi до Пашичке 
афере, господо, да je контрола била na сноме ме- 
спу. Главпа контрола no својој намени била би 
viionia институција кад би вршила као mro треба 
мштрплу прихода u расхода државних. Она треба 
да располаже са довољним бројем персонала. Taj 
персонал треба да буде стручан да би могао да 
одговори својој дужности. Пореска одел>в1ћа као 
главие унооне институције немају контроле, ме- 
Кутим, Главна контрола je дужна да води стара- 
n.e да сс приходи држаипм  правнл«0 паилаћују и 

уносе у државне касе, да се не допусти дуго за- 
доцњење при плаћању државних пореза, приреза 
и т. д. Ту функцију Главна контрола не врши; вр- 
шила je некада, али се .то пренебрегло и сад се 
то не врши. Разлог: Нема кредита и нема струч- 
ног особља за контролу пореских послова и по- 
реских рачуна. Међутим, у томе се могло помоћи 
јер je Главна контрола била у могућности да дође 
и до потребног кредита и до способних људи и 
за ту врспу послова. Kao што рекох, Главна кон- 
трола била би уносна интституција кад би њена 
фуикција била ефикаснија, и строго се вршило no 
закону. Зато би требало да органи Главне кон- 
троле и њено особље буду довољно награђени a 
за службени рад не смеју примати никакве награде 
и хонораре. Ти хонорари су уобичајени већ не- 
колико година, na се дају и оним органима Главне 
контроле, који су на врху Управе. Ово je довело 
дотле да ми данас у ствари немамо Главпу кон- 
тролу. Главна контрола, као таква, изгубила je 
смисао да постоји. Видећи се у ситуацији да ор- 
гани Главне контроле «6 врше своју дужност, по- 
једина Министарства предузела су да за своје ре- 
соре ту дужност врше преко својих oprana. Ми- 
нистарство финасија, на првом меспу, образовало 
je Инспекторат коме je задатак да врши преглед 
каса у делокругу Министарства финансија. To je, 
господо, шамар за Главну контролу. To je ума- 
Ibeњe њених функција и улога. Попут Министар- 
сгва финансија пошло je и Министарство војске. 
Министарство војске које има толико огромних 
издатака, врши контролу само, преко својих op- 
rana. Министарство војске има свој рачупски суд 
састављен од официра и они суде својим рачуно- 
полагачима за штете и кривице које учине. Главиа 
контрола je само касирајућа власт и она no жал- 
бама прегледа правилпост донете одлуке. У току 
je рад да се и Мииистарство правдс одвоји од 
Главне комтроле, и да ono преко својих oprana 
прегледа касе и депозите код судова. Томе je 
узрок што • Главна контрола ниј иршила своју 
улогу и што je била и оувише лабава. Да je Главна 
контрола била ма висини свога позива, не би до 
тога дошло. Kao рачупски суд, Главма контрола 
суди рачунополагачима и наредбодавцима и дру- 
гим лицима који су са п.има у пословној вези. На- 
редбодавци првога степена су Мииистри. Миии- 
стри нису IDTOBO пикада одговарали пред Главном 
контролом као рачумским судом. Сматр; ■'o се да 
оу r. г. мпнпстри пепрпкостпвепи и да имају за 
своје ггоступке да одговарају само ирел Народ- 
иом окупштином. Међутим, господо, за време могб 
сдужбовања, то je питап.е расправљано у Глаипој 
контроли u Касационом суду, тако, да министри 
као наредбодавци првога стетена одговарају за 
иатери.јалну ш*ету пред Главном контролом. Н>и' 
чова улога у иог.чеду политичкс c|)viii<unje, нема 
ничега заједничког са иавршењем државнога бу 
iicra у иатеријалном погле^у где се оии појан 
л>ују као наредбоДавци првога степена. Поед Глав 
ио.м К0«тр0ЛОМ одгпиарало je НбКОЛИКО Миписта 
pa, v колико се сећам било их je 10, међу њима je 
било ii првака појединих политичких група. Ona.i 
поступак био je од утицаја na ггоједине Мииистре 
јер цу се строго [тридржавали одобрења буиетских 
кредита, n ca рптужењима било je престало. Али 
иако je Главна контрола ставила под свој суд и 
осудила извесне Министре, шпак су они успели» 
да   се,   ослободе    ii\лсм    филансијског    закона 
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којим je законом Народна скупштина одо- 
брила сва решења no којима су одговарали 
као наредбодавци. Kao што видите, услед 
Парламенат, као законодавно тело, санкционисао 
je све њихове неправилне радње. Пред парламе- 
нат нису изношена ова решења, са потребним оба- 
вештењем и објашњењем да би могао да се унесе 
v оцену законитости одлука Главне контроле. Био 
je случај да je један Министар био осуђен да на- 
кнади штету држави и да je пресуда одобрена 
била од Касационог суда, na je у финансиски 
закон унето и одобрено решење no коме je била 
наређена противзакона исплата, na je на тај начин 
и пресуда била анулирана. 

Уобичајена je пракса у Народној скупштини, 
a то видим и из садашњег предлога, да се само 
цитирају разна решења no бројевима, и она се 
подносе Народној скупштини да их она благо- 
слови. Она то аутоматски одобрава не тражећи да 
види у чему су та решења. A кад би се то видело, 
ja сам уверен да би Народна скупштина сасвим 
друкчије одлуке доносила. Ja држим Да би са ова- 
ковом праксом у ■ Народној скупштин једанпут 
треба да се стане. Имамо данас у финансијском за- 
кону масу решења, и одлука, no спорним визама, 
a Народна скупштина не види зашто je дошло до 
тих спорних виза и одлука no њима. Међутим то 
je неопходно потребно да се зна, јер ако хоћемо 
да знамо право стање буџета и финансирања, ми 
треба да знамо шта je no тим спорним визама pa- 
ljeno. Ми одобравамо буџет од 10 и no милијарди, 
a no тим спорним визама можда су учињени из- 
даци још за једну милијарду динара преко одобре- 
иих буметских кредита. Ти издаци могу да се кон- 
тролишу тек у завршном рачуну, али то je доцкан 
ако Народна скупштина пређе преко тога и све 
то одобри. Ледан од главних задатака Народне 
скупштине у погледу финансирања no буџету 
треба да буде и преглед спорних виза које 
joj непосредно шаље Главна контрола на оцену и 
решење. Завршпи рачун, огледало je рада цело- 
купног финансирања и буџетирања. Њега прегледа 
Главна ксжтрола и оверава, na се no том шалзе 
Народној скупштини уз редован буџет. Из завршног 
рачуиа може се видети колики су издаци крји оу 
no спорним визама учињени. Али пракса je На- 
родне скупштнне: да се преко тих тако важних 
и актуелних питап.а прелази ћутке, без икакве 
оцене. Toj пракси треба стати на пут, ако хоћемо 
да нам стање финансија, и буџетских и ванбуџет- 
ских издатака. буде јасно, тј. да ли je се трошило 
v грапицама буџета, a ако и.ма прекорачења опда 
у КОЛИКОЈ мери. 

Главна ксдатрола као рачунока институција 
није потпуно аутономна. Она се данас поред кон- 
троле no буџету иајвише бави указима, поставл>е- 
II.IIMI итд. и контролише правилност указа и ре- 
ineii.o. To it- утланном данас њвна улога, a ове 
чругс њене улоге оведене су ма машу меру. Главна 
контрола има прино жалбе Државном савету про- 
тиву указа и решења o постављељу. Државни са- 
вет ,v Kpaiii.cM niMienv, решана o праиилпости ука- 
за si решења. Против пресуда Главде контроле ко- 
|има се осуђују одговор!ни рачунополагачи'и иа- 
редбодавци, има места жалби Касационом суду. 
Међутим, у Кмсаииопом суду je велика оптереће- 
нбст пословима, na се преко тих жалби прелази 
без темељнот проучавања. Касациони суд ослапза 
сс ua рад Главне контроле и са великим поверењем 

расматра њене одлуке, na их у већини случајева 
одобрава. 

Moje je мишљење да би требало приступити 
реорганизацији Главне контроле, да она буде 
потпуно аутономна, одприлике онако као што je 
Државни савет за административно судство. У 
томе смислу могла би да буде и Главна контро- 
ла. Њена реорганизација имала би се извести 
тако да буде једна првостепена контрола и друго 
виша — касирајућа контрола у рангу виших и 
нижих судова, са обележеним делокругом рада. 
Најзад, сматрам за потребно да напоменем да je 
једна кардинална грешка што сада Главна кон- 
трола не прегледа општинске рачуне, већ их npe- 
гледа веће Месне контроле при Финансиским ди- 
рекцијама. To веће саставља шеф месне контроле 
са два рачуноиспитача које одреди Главна кон- 
трола. Од тада je преглед општинских рачуиа 
сасвим заостао, тако рећи и не врши се. Месне 
контроле при финансијским дирекцијама су пре- 
оптерећене пословима с обзиром на персонал ко- 
јим располажу и не могу да стигну да отправља- 
ју редовне послове, a камо ли да прегледају и оп- 
штинске рачуне. Међутим, колика je штета од 
тога што се општински рачуни не прегледају и 
одговорни рачунополагачи не позивају примед- 
бама на одговорност не треба да истичем кад се 
зна колики je интерес да и ти рачуни буду на 
време прегледани и дата разрешница одговорним 
рачунополагачима и наредбодавцима. Услед немо- 
гућности да се сви општински рачуни благовремс- 
но прегледају од стране већа Месних контрола, би- 
ће учињен предлог Народној скупштини да се 
сматрају за разрешене. Тада ће бити разрешени 
одговорности и опи који су учинили злоупотребе 
a и они којн би требали да буду суђени и осу- 
ђени. Народна скупштина треба да се позабави 
тим питањем. Ja ћу пак са своје стране, и у своје 
време, учипити предлог за измену садашшег Зако- 
на o Главној контроли. 

Ja не бих, имао господо, шта више да вам ка- 
жем o овој важној институцији, већ једино то, да 
Главна контрола заслужује да joj се поклони већа 
пажња, али у исто време да се поведе надзор, и то 
CTipor надзор, o њеном раду од стране Претседни- 
ка Министарског савета, прегледом извештаја o 
њеном раду и да се стане на пут да се више не мо- 
гу давати никакве награде органима који врше 
прегледе рачуна редовно и на концу године, јер 
они овај nocao врше no званичној дужности. To je 
господо, ни мање ни више, него корупција одозго, 
којој треба стати на пут и подврћи одговорности 
како оне који дају против закона награде тако и 
оне који те награде примају. Тако je било у своје 
време, na je и Главна контрола била на много ве- 
hoj висини него што je даиа1с. (Одобравање). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ima reč narodni posla- 
nik g. Borivoje Durić. 

Известилац мањиие Боривоје M. Ђурић: По- 
штована гооподо пародни посланици, јуче je пала 
изјава г. Претседника Владе, која се односи прво 
na сам буџет o дванаестинама, a друго, односи се 
и на овлашћења koja иду уз Фннаисијски закон. 
Г. Претседник Владе, на првом месту, учинио je 
једну напомену која се тиче самог држања мањи- 
ие како у Фипапсијском одбору, тако и у самом 
плануму. Господип  Прстседник Владе изјавио je, 

21 



162 VIII REDOVNI  SASTANAK — 22 JULA  1935. 

господо, да му je жеља да мањину сведе у погледу 
самог њеног држања у оквир једне стварности. Ja 
мислим, господо, да je држање мањине како у Фи- 
нансијском одбору, тако и у самом пленуму, било 
такво, да апсолутно не заслужује никакав прекор, 
нити сматрам да има ма какве потребе ма од кога 
да се она своди у границе стварности. Цео њен 
став у Финансијском одбору, као и у самом пле- 
нуму, био je такав, a и сам извештај мањине био 
je такав, да му се апсолутно никаква замерка не 
може учинити. Укупно, и извештај н сама диску- 
сија од стране мањине, и у Одбору и у самом пле- 
нуму, значе једну објектив«у критику, једно изла- 
гање, из кога се могло много корисних предлога 
усвојити и од стране Владе, и од стране целог Од- 
бора, и од 'стране господе Министара који су прет- 
стављали Владу у самом Финансијском одбору 
пошто су сви ти предлози потекли из најбољих 
намера и учињени у општем, народном интересу. 

Што се тиче самог законског предлога o буџет- 
ским дванаестинама, г. Претседник Владе учинио 
нам je такође један прекор, што смо буџетски 
предлог квалификовали као раскошан. Међутим, 
ja мислим господо, да то нико не може да побије, 
само ако поведе рачуна, o фактичком стању ства- 
ри и узме у обзир стварне економске прилике које 
владају у нашем народу, и његову садашњу пла- 
тежну моћ. И господа из владине aeliHHe подједна- 
ко као и господа из мањине, истицали су како у 
Финан. одбору' ,тако и у самој Скупштини тешко 
економско стање у земљи. To мора да увиди и сам 
г. Претседник Владе, јер заиста у односу на еко- 
иомску моћ народну, у односу na његов доходак и 
платежну моћ, овај буцет не може да претставља 
никакав друкчији буџет него један раскошан бу- 
џет, који свима условима једног раскошнога бу- 
џета и одговара. 

Што се тиче вишка у овом буџету, он не изно- 
си 50 милиона динара, као што je рекао г. ripet- 
седник Владе, него тај вишак, према извештају 
одборске већине износи преко 94 милиона динара. 
Према томе, како je прошлогодишња коњунктура 
била апсолутно боља него овогодишља, прошло- 
годишњи буџет и у продужењу, као и у овоме ви- 
шку, апсолутно je противан тој економској снази 
нашега народа. Поред тога, повећања ове године 
су таква, која се не би могла допустити, с обзиром 
на потребе и саме администрације, с обзиром на 
ту платежну моћ иародну, јер нису ту у питању 
само повећања која цитира г. Претседник Владе и 
која се тичу Министарства пољопривреде, већ je 
ту и повећање партије за подизаље основних шко- 
ла, питање подизања цистерна из једног зајма од 
50 милиона динара; затим питање потреба нашс 
војске од 50 милиона динара. Свима тим расходи- 
ма нико од nalc није учипио никакву примсдбу, 
него, баш напротив, сви смо ми једнодушни били 
у томе, да су чак ови расходи Министарстпа по- 
л>опривреде, с обзиром на пашу принредну на- 
родну структуру, и сувише мали, и да je тај буџет 
гребао много већи да буде. И нарочто се напо- 
менуло то, да тај буџет не само да je мали, него 
чак зависи од прихода Класне лутрије. 

Што се тиче тих повећања, ми смо сви то јсд- 
ногласно примили, те према томе није се могло 
пио шстицати и у говору подвлачити, да се створи 
утисак, као даје иањина била iipomim.i ОВИШ иеоп- 
ходцо иотребним издацима, које jt она једноду- 

шно примила, како у Финансијском одбору, тако 
и у пленуму. 

Ми смо замерили код расхода ономе што се 
стварно треба да замери, a што г. Прегседник 
владе није апсолутно ни поменуо, a то je оно што 
повећава нашу администрацију, односно расходе 
и што je још и више запетљава и чини још гло- 
мазнијом и тежом, — a то je завођење и форми- 
рање новог министарства, na онда целокупни ра- 
сходи лични који су увећани, na задржавање 
свију цена за монополске артикле, које не одгова- 
рају данашњим ценама које наш пољопривредни 
ICBCT има у погледу својих производа, јер су те 
цене толико мале да не омогућују покриће про- 
изводних трошкова, a и минимум произво^ачу 
није осигуран и доведен je у питање. 

Што се тиче смањења терета, и ту не може 
да се усвоји оно што je рекао г. Претседник 
владе, јер ако погледамо смањене тврете, можемо 
их поделити у две групе, и затши учинити и две 
примедбе. Г. Претседник владе споменуо je сма- 
њење материјалних расхода. Ако погледате код 
Управе монопола, видите да je то једно фиктивно 
смањење. Они се буџетом смањују, док посебним 
законом Управа монопола има право да врши све 
набавке на које no закону има права и који ће 
опет бити издаци, a никако љихово укидање. 
Према томе то укидање материјалних издатака 
не  може  да буде   стварно,  него  само  фиктивно. 

Што се тиче чл. 7 у погледу новог пореског 
закона, on исто тако није учинио никакво сма- 
њење за две године, јер je no одредби Финансиј- 
ског закона доходак и раз|рез за доходак, како за 
кућарину тако и за течевину остао за две године 
исти, што значи да се чл. 7 продужује још за две 
године, јер je остао исти разрез, који je био ра- 
није, те према томе o неком олакшању no чл. 7, 
како за ситпог трговца тако и за занатлију не 
може бити речи, јер je чл. 7 продужен за две го- 
дине, и тиме je положај трговаца и ситних занат- 
лија отежан и претставл)а једну ситуацију у којој 
he још многи наш ситии трговац n запатлија пла- 
тити сиојом независношћу и својом самосгал- 
ношћу. 

Што се тиче пак пптања кућарине, које je та- 
вођб истакао r. Претседпик владе, ми смо видели 
да се и код куНарине ipaspea задржава за две гО- 
дине, и ако се каже „Ако се не би смањили ...", — 
ту je оставл>ено пореским властима на волјУ, a 
као што знамо пореске влисти no досадашп.ој 
npaKicn не воде рачупа 0 млато/кној мо1ш платац^ 
и опорезивап>е кућарином остаје исто још за д"с 

тдине, што значи да људи nche плаћатп само ":1 

доходак, него и један део од њиховог капитала 
Mojiajv да жртиују за порсз na кућарИну. 

UITO се тиче шж/тпипе na земљарину na коју 
се позива г. Претседник Мипистајкког санега и 
каже да je смањепа, она јесте смањсиа, али према 
обећању Крал.сиске владе, која сс сасгоји у томс 
да he noMotiH привреду n да lie притећи и помоћи 
землЈорадпике, раденике и ситпе трговце a занат- 
лије, ja мислим, да na поправци стања тих ситниХ 
људи пије учињено иишта, jeji пије учињено ове 
оно што on поправидо 1кихову ситуацију, која i1" 
страшна, јер землЈорадпички производи, као ШТО 
нам \i TO познато, сталпо падају n Сбљак no МОЖ€ 
да осигура мипимум за егзисгеицпју, и ne мож^ л;| 

поприје грошкове производње, зато mro су мале 
цеис њсгомпх ороизвода, a цспс фабричких и ИН" 
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дустриских производа као и монополских арти- 
кала остале су исте као што су и раније биле. Пре- 
ма томе ово смањење пореза на земљарину не 
може да поправи тежак положај нашег привред- 
ног света, a није му поможено и стога, што те 
олакшице имају да важе тек од 1 јануара, a не за 
целу ову годину 

Што се тиче овога буџета са гледишта прав- 
ног са кога ћу посматрати ова 'овлаштења, могу 
рећи, a то сам казао и при образложењу као из- 
вестилац, да овакво буџетирање Влада није тре- 
бала да дозволи, јер joj то забрањује члан 50 и 51 
Устава., јер je Влада у том року морала да изиђе 
са пројектом буџета, и дванаестине могу само да 
се подносе док се буџет не одобри. Влада у про- 
јекту дванаестина није водила рачуна o привредној 
моћи народа, као ни o уставним одредбама, које 
je везују за сасвим други шоступак у погледу 
овог питања, јер се дванаестине не могу доно- 
сити за годину дана, него за неколико месеци и 
онда би се задовољ.иле све уставне одредбе и 
привреди би се изишло у сусрет, која данас нај- 
више захтева прецизан буџет који би био орган- 
ска целина између целокупне привреде и држав- 
ног газдовања. Према томе ja ca правом кажем, 
да je заиста са гледишта економског овај буџет 
раскошан и он, овакав какав je, не може да по- 
стоји, ако постоји народна потреба за неке 
ствари на које се позива Претседник Владе, ипак 
je моје мишљење, да ми не можемо да трошимо 
више него што имамо. 

У погледу самих овлаштења за политичке за- 
коне ja сам већ у своме- образложењу јасно казао, 
да та овлаштења не може скупштина да да, нити 
може го од Скупштине да се тражи. 

Г. Претседник владе рекао je да Скупштина 
то може да уради, a за пример je истицао Аме- 
рику и Француску. Ja могу рећи да у Америци 
ствар у погледу овлашћења, као и у погледу до- 
ношења закона стоји овако: У Америци врховни 
државни суд има право да сваки закон који би 
ппрламенат донео коитролише у томе погледу да 
ли тај закон одговара Уставу, na ако закон не 
одговара Уставу онда он не мора ни да се при- 
мењује. Ми смо, недавно, имали један догађај у 
Америци. Претседник републике дошао je у сукоб 
са врховним судом. Он je тражио овлашћеше од 
парламента, али како су овлашћења била про- 
тивиа Уставу, то je највећи суд касирао законе и 
ти закони нису могли да се примене. Према томе 
у иогледу ових овлашћења ми се не можемо по- 
звати на Америку, јер су тамо дошли сасвим 
други резултати. Пример са Америком, у погледу 
овлашКсња, депласиран je. 

Што се тиче оних овлашћенЈа у Француској, 
ми смо видели да су тамо овлашћења дата само 
у 'погледу економских питања, a никако за поли- 
тичке ствари, — те према томе, ja мислим да се 
у погледу ових овлашћења ми не бисмо могли no- 
ЗИвати ни на Фрапцуску. Ми ова овлашћења не 
дајемо влади за привредна питања, какав je слу- 
чај у Француској, веН joj дајемо за политичке за- 
коне, те због тога овај случај не може да се под- 
веде под случај у Француској. 

Али, има нешто jom важније, господо, што 
имам да истакнем у погледу тога приговора, a то 
je ово: ми можемо и да копирамо поједине 
ствари из иностранства,    које    могу  да   одгова- 

рају нашим приликама, — али не можемо на 
овакав начин, да не водимо рачуна o томе да ли 
je то за нас или није, и да те ствари узимамо 
из иностранства према потребама владе или поје- 
динаца. Ми не можемо да узимамо просто уста- 
нове онако како су оне на страни, већ морамо 
да водимо рачуна o приликама које владају код 
нас. Ми не можемо, у овој ствари, да пређемо 
ни преко Устава, јер je Устав везао и Владу и 
Парламенат. У свакој ствари мора да влада из- 
весан ред. Народ лепо каже „ред држи земљу и 
градове", — и ja мислим да и у овој ствари ми 
морамо ићи no неком програму и реду, a не да 
газимо уставне одредбе. Ми морамо поштовати 
Устав, јер би се у противноме стварао рђав пре- 
седан за будућност, те би се могло десити да се 
и у погледу много важнијих ствари, које би тре- 
бало  регулисати учини велика и  опасна  грешка. 

Што се тиче гледишта no питању ових овла- 
шћења, ja могу рећи исто оно што сам рекао и 
у Финансијском одбору. Нико не може пребацити 
нама из мањине, да ми нисмо за политичке сло- 
боде и за законе који ће донети те политичке 
слободе. Ми смо, можда, у томе погледу још ли- 
бералнији и од саме BehHne, али, као што рекох, 
ми се овде размимоилазимо само у томе што ctio 
ми за један ред ствари. 

Мора се водити рачуна o Уставу који тачно 
наређује да Влада, управна власт, не може доно- 
сити законе, a кад се узме у обзир и то да je овај 
Парламенат изабран пре кратког времена и да je 
он способан да ради, онда се не може рећи: ja 
ћу парламенат употребити кад ми треба, a нећу 
кад ми не треба, једном речју, он je способан 
кад ми треба, a није способан кад ми не треба. 
И у томе мора да постоји неки ред ствари. Ту 
мора да се каже: или Парламенат може да ради, 
na нека ради или не може да ради, na нека иде 
кући. Према томе овакав став и овакве погледе 
Бладине у овом питању не можемо дозволити, и 
не можемо се са овим сложити, јер то Устав не 
дозвољава, na и сама логика ствари. 

Што се тиче пак залагања саме Владе за на- 
родне слободе a на основу досадашњих закона, 
ми видимо, господо, да и то има свој негативни 
циљ, j ep се и у погледу те ствари не поштују 
садашњи закони. Дозвољава се извесним групама 
да могу да сазивају политичке зборове, да могу 
у штампи да пишу оно што њима треба. Te према 
томе не постоји једнакост у погледу тнх поли- 
тичкнх (слобода, које досадашњи закони предви- 
i)ajy. Према томе, ми сматрамо, да не| можемо 
имати јемства ни у погледу овлашћења за будуће 
законе, кад се на основу ових постојећих закона 
и у погледу штампе и у погледу збора и договора 
поступа од Владе на такав начнн. 

Што се тиче оонивања новнх партија, које се 
тако1)е 11редви1)ају, ми мислимо да и у тој ствари, 
и ако се Господин Претседник позива на органи- 
зацију партија у Америци коју je гледао на лицу 
мвста, и у тој ствари Влада има сасвим друге на- 
мере. (Гла1сови: Ово je специјална дебата). Молим, 
ja мнслим да као известиоц мањнне имам на то 
права. Господин Претседник ми je дао реч, не- 
мојте ме прекидати. Што се тиче тих самих пар- 
тија у Америци и Енглеској, јесте да постоји дво- 
партизам, али не постоји двопартизам овакав ка- 
кав  Влада  мисли  да   спроводи.   (Један  глас:  Не 
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Влада, него народ!) Не, Влада то мисли да опро- 
води. Влада има овлашћења за законе, и какви 
закони буду, народ he 'се моћи у њиховим грани- 
цама да креће. (Један глас: Говорите право!) Ja 
говорим како мислим, a ви се јавите за реч na 
ме негирајте. Taj двопартизам постоји тамо на 
основу једнога програма који je сабрао све ситне 
партије у погледу њихових захтева и оне не прет- 
стављају једну партију као што се мисли сада у 
овом случају, односно двопартизам у апсолутном 
смислу речи, тако да не може већи број партија 
да буде. Тамо je неограничен број партија за- 
коном дозвол^ем. Само поједине партије коали- 
рају се у погледу свога програма и жеља и на тај 
начин се долази до двопартизма. Зато ja не могу 
да дозволим да влада има намеру да тај двопар- 
тизам спроводи одозго, и ако Претседник Владе 
каже да треба да се иде у политичком организо- 
вању одоздо. Овде ja осећам и видим да ће то 
бити одозго. Ja се са тим не могу сложити. Кад 
погледамо структуру те комбинације која je до 
сада обележена и формулисана и у самој Влади, 
где имамо и г. др. Спаху и г. др. Корошца, имамо 
и Главни радикални одбор, ja не видим да he се 
поћи једним новим путем. Ту he се опет на старо 
калемити. Ту nehe бити једног формирања на са- 
свим другом пропраму који би стварно одговарао 
нашим народним и политичким потребама. Ту he 
се извршити формирање на основу партијских 
рачуна појединих људи. Према томе ми немамо 
никакве гаранције у погледу 'слободе партијског 
живота, коју Влада мисли будуЈшм законима да 
осигура. Кад узмемо још целокупну ситуацију на 
терену, која такорећи припрема политички жи- 
вот и то формирање партијско, то je још један 
разлог више да се ми са таквим формирањем пар- 
тнја, које се наговештавају, не можемо да сло- 
жимо, не можемо да се сложимо са разлога тога, 
што оне имају да припреме једну нову ситуацију 
која би нмала да значи почетак мењања државног 
у^ређења, које мп не можемо микако да схватимо 
другачије него само као унитаристичко. 

Унитаристичко ypei)eii,c ми држимо да je нај- 
бол^е са разлога гога, што ono значи довршавапзе 
и цементирање држааног јсдинства; оно значи 
прибираи.с најбол.пх снага народаих и оспосо- 
бљаваље народа за решавање крупких питања и 
проблема, како у унутрашњем политичком животу 
народном тако и у спол>но-политичкам. Kao при- 
мер за то може да нам послужи и Италија, И 
Немачка, и Турска. Све те државе, којс су овај 
систем државног уређења примиле, кроз њега су 
скупилс све снаге на|роднс за остварење воликих 
и крупних проблема пародних, које су оне у мно- 
гоме досада оствариле. 

Ja, господо, завршавам своју рвч тиме, да, и 
ако ми овако гледамо na ствар и ако ироглози- 
рамо да lioiic то добро бити, ипак ja, као Југосло- 
вен и као патриога, жстм да ice преварим и да 
ne будс тако, — али с обзирам на ову ситуациј\, 
која je на тврену, ja мислим да He у врло кратком 
времену го све mro се дешава дати на.м за право 
да влада греши, a ja се бојим, да he бити доцкан 
it да неће моћи ona да исправи своју грешку. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodo narodni posla- 
nici, ovim je završen pretres l Razdela Vrhovna 
državna uprava. - Prelazimo na glasanje. Glasače se 
sedenjem i ustajanjem. Molim g. izvestioca da izvoli 
pročitati iz § 2 predloga /.akona o budžetskim    dva- 

naestinama partiju За I Razdela — Vrhovna državna 
uprava. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita iz § 2 pred- 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama partiju За 
I Razdela — Vrhovna državna uprava. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročitanu partiju За I Razdela — Vrhovna dr- 
žavna uprava iz § 2 predloga Zakona o budžetskim 
dvanaestinama? (Prima. — Ne prima). Ona g.g. na- 
rodni poslanici koji primaju neka izvole sedeti a 
koji su protiv neka izvole ustati. (Svi sede). Svi sede, 
prema tome objavljujem da je partija За    I Razdela 
— Vrhovna državna uprava jednoglasno primljena. 
Izvolite čuti dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština, glasajući sede- 
njem i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji u smi- 
slu čl. 102 Ustava i § 67 Zakona o poslovnom redu u 
Narodnoj skupštini jednoglasno usvojila kredite 
i po svima ostalim partijama 1 Razdela — Vrhovna 
državna uprava i to: 1) iz predloga zakona o 
budžetskim dvanaestinama kredite po part. 3b., 3v., 
3g., 3d., i 29; 2) iz § 3 predloga zakona o budžetskim 
dvanaestinama kredite po part. За., 3b., 3v., 3g., 3d.> 
i 22) 3) iz § 4 predloga zakona o budžetskim dva- 
naestinama kredita po part. За., 3v., 3g., i 23) i 4) 
kredite po part. 24a Izveštaj Finansijskog odbora 
Narodne skupštine o predlogu zakona o budžetskim 
dvanaestinama. (Izveštaj F. o. str. 5). — 

Gospodo narodni poslanici, konstatujem da su 
jednoglasno primljene sve partije I Razdela — Vr- 
hovna državna uprava i da je prema tome i pretres 
1 Razdela završen.. Prelazimo gospodo na pretres U 
pojedinostima III Razdela — Državni dugovi. Pošto 
se od g.g. narodnih poslanika niko nije javio za reč 
o ovom budžetskom razdelu to pristupamo direktno 
glasanju. Glasače se sedenjem i ustajanjem. Molim 
g. izvestioca da izvoli pročitati iz § 2 predloga za- 
kona o budžetskim dvanaesticama partiju 56 111 Ra- 
zdela — Državni dugovi. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita iz § 2 pred- 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama partiju 56 
III  Razdela — Državni dugovi. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročitanu partiju 56 III Razdela — Državni du- 
govi iz § 2 predloga zakona o budžetskim dvanaesti- 
nama? (Prima. — Ne prima.) Ona gg, narodni po- 
slanici koji primaju neka izvole sedeti a koji su pro- 
tiv neka izvole ustali. (Večina sedi). Većina sedi, pre- 
ma tome objavljujem da je partija 56 111 Razdela 
— Državni dugovi i/. § 2 predloga /akona o budžet- 
skim dvanaestinama većinom glasova primljena, iz- 
volite čuti dalje. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita iz § 5 pred- 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama partiju 56 
III Razdela — Državni dugovi. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročitanu partiju 56 ili Razdela Državni du- 
govi iz § 5 predloga zakona o budžetskim dvanaesti- 
nama? (Prima. - Ne prima.) Ona gg, narodni posla- 
nici koji primaju neka izvole sedeli a koji su protiv 
neka izvole nsta.ti (Većina sedi). Većina sedi, prema 
tome objavljujem da je i partija 56 III Razdela 
Državni dugovi iz § 5 predloga zakona 0 budžetskim 
dvanaestinama većinom glasova primljena. Time je 
gospodo narodni  poslanici i pretres  111  Razdela    ZBr 
vršen. Prelazimo na pretres IV Razdela Ministar- 
stvo pravde, [ma re2 narodni poslanik g. Anton Sirola. 
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Anton Širola-Brnas: Gospodo narodni poslanici, 
ja imam čast da zastupam 12.000 Jugoslovena sa se- 
verne granice našeg zapada, sa naše granice prema 
neprijateljskoj  Italiji. 

Braćo i prijatelji, život ovoga naroda nije ona- 
kav kakav bi morao da bude s obzirom na današnje 
prilike koje vladaju i s obzirom na ono nemoguće 
razgraničenje koje je pogodilo ovaj kraj. 

Prijatelji i braćo, ovaj kraj važi kao najnacio- 
nalniji "kraj na našem Jadranu, što je on pokazao i 
pre a što je pokazao i u današnjim vremenima a 
naročito za vreme ovih izbora. Zar nisam ja izabran 
sa apsolutnom većinom na listi g. Bogoljuba Jevtića. 

Braćo i gospodo, ja pretstavljam onaj kraj koji 
je rodio tri velika muža, koji je rodio Laginju, Man- 
dića i Spinčića. Taj je kraj, kako sam malo pre 
napomenuo, otsečen od svih i svakoga i malo ko 
vodi računa o tome kraju. 

Braćo, prošlih izbora imali smo žestoku borbu 
sa opozicijom ali blagodareći pameti i svesti naroda 
onoga kraja. Vlada je ipak pobedila. Ova teška du- 
žnost dovela me je u ovaj svetli dom da u njemu 
budem mala ili možda najmanja sila u rešavanju te- 
ških prilika, u rešavanju gospodarskih i socijalnih 
pitanja, koja od nas narod traži. 

Ali, gospodo zastupnici, ja, kao seljački sin, sa 
žalošću konstatujem. da u ovome svetlome hramu, 
u kome bi morala da vlada najveća sloga, da vlada 
najveći razum, desilo se to, da je ovde bilo ispada 
i to kojekakvih ispada. Desilo se to, da se 303 po- 
slanika, koliko nas je ovde i koji bi trebali da bu- 
demo kao jedan, desilo se da ovde postanemo skoro 
bih rekao međusobni najveći dušmani i neprijatelj'. 
To je zlo. Zlo je to braćo i s obzirom na one teške 
događaje koji su se juče odigrali u Zagrebu. 

Braćo i prijatelji, ja se bojim da mi idemo u 
susret revoluciji. Bojim se da možda ovde stradaju 
i najbolji ljudi naši'i najbolji sinovi naši (Vojislav 
Lazić: To Pretsednik Vlade g. dr. Stojadinović sti- 
šava strasti u Zagrebu). Braćo i gospodo, nama treba 
mira, nama treba sloge i ljubavi, a ne treba nam 
borbe. Mi vidimo, kako se ceo svet nalazi u borbi 
i previranju u gospodarskom i socijalnom pogledu, 
ja  bih   rekao,  da  mi  malo  vodimo   računa  o   tome. 

Gospodo, neću biti dug. Pomenuću samo neke 
činjenice. 

Braćo, ja vidim da mi idemo unatrag, da mi 
idemo u ono zlo u kome smo se nalazili pre Lzvesnog 
vremena, da mi idemo ti one stranke, koje su bile i 
prije, i da idemo u onu žalosnu bratsku borbu, koja 
je bila i prije. 

Gospodo poslanici, ja sam imao čast kao voda 
Hrvatske seljačke stranke u mome srezu da 1929 
godine iza šestog januara pišem današnjem vodi 
Hrvala, g. dr. Mačoku, imao sam čast da mu pišem 
pismo i da ga molim obzirom na teško slanje, koje 
|e nastalo, i na pogreške da mi pređemo i/, uskog 
kruga Hrvatske seljačke stranko u krug .lugosloven- 
ske seljačke stranke. Ali ja vidim da je krivnje bilo 
i kod Srba. da je krivnje bilo i u Kmetijskoj stranci 
U Sloveniji a da je najveća pogreška bila do vodstva 
Hrvatske seljačke stranke. A ja ću da napomenem 
i ovde zemljoradnicima, koji vode ovu stranku a reći 
ĆU i onima'koji vode Kmetijsku stranku u Ljubljani 
i Zagrebu, zašto mi nemamo danas jedinstvenu se- 
ljačku stranku, koja je jedini spas ove države i 
ovoga naroda. (Odobravanje na levici.) -Jer, ovo 
znači samo vodili žednog preko vode, ovo znači vo- 

diti mase u zabludu, u,tminu i u ropstvo. Vi vidite 
da i danas izvire pitanje hrvatsko a nikako ne izvire 
još seljačko pitanje. Zašto u Zagrebu ne govore o 
seljačkom pitanju, nego večito govore o hrvatskom 
pitanju? Zato, što znamo da je njima do buržujskog 
hrvatskog pitanja. 

Braćo i prijatelji, ja nisam govornik niti sam 
pesnik da vam citiram i opevam nešto, ali ono što 
govorim, govorim braćo od srca. Mi imamo niz dru- 
gih pitanja i nevolja. Ne velim da ih rešimo danas 
ili sutra, ali treba da ih promatramo i mi i Kraljev- 
ska vlada. Previše se mnogo govori u nacionalnom 
smislu, prećeralo je to, ja se bojim da je to i him- 
beno. Treba malo više da govorimo u socijalnom 
smeru. Jer vidite razliku između nas kako je 
ogromna i velika. Mi živimo u dvadesetom veku, u 
jeku kulture i civilizacije. Vidite da sam zakon pri- 
rode pokreće mase i narode i s tim zakonom prirode 
treba već da se malo krećemo i mi. Mi danas nemamo 
ni jednog zakona u nekom socijalnom smislu i na- 
žalost konstatujem i to, da se jako malo govori o 
radnicima, kao i da ne postoje u našoj lepo j domo- 
vini Jugoslaviji. Međutim, radnika ima i radničko 
pitanje postoji. 1 oni su članovi naše velike jugo- 
slovenske vojske. To pitanje i onako postoji. Ja 
imam i danas ovde priliku da vidim da se radi 12 sati 
i više. 

Gde je tu osam satni rad. U svim kulturnim dr- 
žavama radi se na 40 satnom radu u sedmici u ne- 
kim čak i 36 satnom, dok ovde se radi još uvek 12 
sati. To, gospodo, ne bi smelo biti. Šta mi gospodo 
vidimo? Mi vidimo da je seljaštvo u teškoj krizi i 
to zato što nema konzuma. Konzum je pao na nulu 
i niko ne konzumira jer nema sretstava. Pitanje za- 
kona o minimalnim platama i nadnicama, kao i druga 
važna pitanja u ovom smislu treba da se proučavaju, 
a ne da se mi ovde svađamo i borimo i mesto da 
ovde naklapamo treba stvarno da predemo svi na 
ovo polje rada. Prijatelji, da se zapitamo kako sto- 
jimo danas sa Okružnim uredom za osiguranje rad- 
nika? To vam je braćo i gospodo, prosto jedna 
pljačka. U mome kraju došao je jedan radnik le- 
karu, imajući cedulju od Bolesničke blagajne. Lekar 
ga je pregledao i prepisao mu lek ali kad je ovaj 
njemu predao bolesničku prijavnicu potrgao mu je 
recept i bacio u koš. Lekari imaju izričiti nalog da 
od 5 din. ne smiju da prepišu skuplji lek. To znači, 
gospodo, podkapanje i uništavanje zdravlja radnog 
naroda. Ja sam napomenuo da su radnici naše lepe 
Jugoslavije članovi naše velike i moćne vojske, a sve 
ono što se dešava i zbiva sa radnicima, a što inače 
ne bi smelo nikako da bude, samo znači ubijanje 
našega   radnoga   naroda. 

Da predem draga braćo i prijatelji i na zadru- 
garstvo. O hravtskim seljačkim zadrugama ne govori 
danas niko u Zagrebu, ne govori danas ni g. dr. Ma- 
ček, ne govori ni buržoaska Hrvatska. Danas imade 
hrvatskih zadruga sa 60.000 članova koji su pod ste- 
čajem i o tome se ne govori, i o tome niko ništa 
ne mari niti pita. Niko o tome nikakvu brigu ne vodi 
i zato ja predlažem Kraljevskoj Vladi da ovo pitanje 
uzme u ozbiljno promatranje. Eto to su vam go- 
spodo pitanja, o kojima treba da govore i oni tamo 
i mi ovde. 

Pogledajte braćo ovaj naš sveti hram u kome 
se nalazimo danas i ovu našu lepu Jugoslovensku 
domovinu! Ja bih samo poželeo da u ovoj našoj ju- 
goslovenskoj   zgradi, u ovoj   našoj   divnoj  i iepoj 
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zgradi kako je izvan lepa, bude iznutra još lepše. Ja 
bih želeo da to bude i preporučio bih da se radi da 
to bude, jer gospodo, svi naši lični interesi i stvari 
moraju da padaju pred državnim stvarima. U toj na- 
šoj lepoj kući Jugoslaviji ne sme biti da u jednoj 
sobi bude orgija i raskoši, a da je u drugim sobama 
plac i škrgut zuba. To gospodo, ne sme biti, jer ćemo 
inače doći pred ponor. Pobrinimo se o tome na 
vreme dok ne bude kasno. 

Radimo zajedno, radimo za ovaj naš Dom, za 
ovu našu Domovinu koja je ugrožena, kako vidimo 
i iznutra i iz vana. Mi imamo neprijatelja tamo dole 
na Jadranu, imamo Italiju, Mađarsku, Austriju a da 
sve druge i ne spominjem. 

Nama, s obzirom na ovu našu veliku ugroženost 
preti zlo od romanstva, a preti nam isto tako zlo i 
od germanstva. Bojmo se i jednih i drugih, jer jedni 
i   drugi  vrebaju  na  naš  život  i  na  našu  domovinu. 

Ja bi preporučio gospodo, — nemojte mi ovo 
uzeti za greh i nemojte mi ovo uzeti za zlo, — ja 
bih preporučio i ja bih molio Kraljevsku vladu da 
uzme i ovo na razmišljanje da već jedanput pri- 
znamo našu bratsku Rusiju. 

Braćo, ja to ne presiram ali opet preporučujem 
Kraljevskoj vladi da ozbiljno i zdravo promisle o 
ovome pitanju. Gospodo, ruski narod dao je svoju 
krv i te koliko puta za ovu našu užu domovinu — 
Srbiju, dao je i za Bugare, a da i ne govorimo o 
Crnoj Gori. Ovaj naš bratski narod je i danas spre- 
man da nam priskoči u pomćo kad nam bude to 
potrebno. 

Ja bih molio i preporučio svima da pristupe 
onoj prvoj tačci, koju sam spomenuo na početku, 
da organizujemo čim pre Jugoslovensku seljačku 
stranku. Pašće u vodu sva pitanja MaČekova jer, 
braćo, budite uvereni, ja sam seljak i ja sam medu 
seljacima, ja poznajem hrvatsku dušu i mogu vam 
reći da tome seljaku nije važno da li smo mi velika 
Hrvatska, velika Srbija, ili velika Jugoslavija, njemu 
je stalo radi toga da u svojoj kući ima slobode i 
života. To je u osnovi seljaka, a ne ono drugo. 

Gospodo, preporučujem da medu nama postane 
malo više neke kompaktnosti i da svi pristupimo 
ovom rešavanju, jer verujte danas strada seljak 
srpski, slovenački i hrvatski u ovoj našoj lepoj do- 
movini. Radimo za seljaka, radimo za njega, jer tako 
radimo za sebe!" Počnimo jedanput rad za njega. 
Opetujem'da smo dosada radili samo za nas. Poč- 
nimo da radimo jedanput za seljaka! Živeli! (Živo 
odobravanje i pljeskanje). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ima reč narodni posla- 
nik g. Radisav Vučctić. (Glasovi: Nije ovde.) G. Vu- 
četić nije prisutan. Pošto nema više prijavljenih go- 
vornika to je, gospodo, završen pretres ovog IV 
Razdela — Ministarstvo pravde. Prelazimo na gla- 
sanje. Glasače se sedenjem i ustajanjem. Molim 
g. izvestioca da izvoli pročitati iz § 2 predloga za- 
kona o budžetskim dvanaestinama partiju 86 IV Raz- 
dela — Ministarstvo pravde. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita i/. § '2 pred- 
loga zakona o budžetskim dvanaestiiKima partiju Sd 
IV Razdela — Ministarstvo pravde. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročitanu partiju 86 IV Razdela Ministarstvo 
pravde iz § 2 predloga zakona 0 budžetskim dvana- 
estinama? (Prima. — Ne prima.) Ona gg. narodni 
poslanici koji primaju neka izvole sedeti a koji su 

protiv neka izvole ustati (Većina sedi.) Većina sed', 
prema tome objavljujem da je partija 86 IV Razdela 
— Ministarstvo pravde iz § 2 predloga zakona o bu- 
džetskim dvanaestinama primljena većinom glasova. 
Izvolite čuti dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština, glasajući se- 
denjem i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji u 
smislu člana 102 Ustava i § 67 Zakona o poslovnom 
redu u Narodnoj skupštini usvojila većinom glasova 
kredite i po svima ostalim partijama IV Razdela — 
Ministarstvo pravde i to: 1) iz § 2 predloga za- 
kona o budžetskim dvanaestinama kredite po part. 
92; 2) iz § 3 predloga zakona o budžetskim dva- 
naestinama kredite po part. 86; 3) iz § 5 pred- 

-loga zakona o budžetskim dvanaestinama kredite po 
part. 185. Isto tako je Narodna skupština, glasajući 
sedenjem i ustajanjem o svakom pojedinom para- 
grafu usvojila većinom glasova i §§ 47a, i 47b, po 
izveštaju Finansijskog odbora Narodne skupštine o 
predlogu zakona o budžetskim dvanaestinama. (Izve- 
štaj F. o. str. 9). — 

Gospodo narodni poslanici, konstatujem da su 
sve partije IV Razdela — Ministarstvo pravde ve- 
ćinom glasova primljene i da je prema tome i pre- 
tres IV Razdela završen. Prelazimo gospodo, na pre- 
tres u pojedinostima V Razdela — Ministarstvo pro- 
svete. Ima reč narodni poslanik g. dr. Ljutica Di- 
mitrijević. 

Др. Љутица Димитријевић: Господо народни 
посланпци, пошто сам изостао из начелне дебате 
o буџетским дванаестинама, да би се што пре Mo- 
rao доћи до буџета и да би буџет на време отишао 
у Сенат, дозволите ми као члану скупштинске 
већине да неколико речи проговорим o приликама 
мога краја. Крај Бељкове Крајине који je са- 
ставии део Тпмочке Крајине, у ранијим време- 
нима, под ранијим владама, био je толико запу- 
ттен и меродавни фактори o том нашем питомом 
крају врло слабо су водили рачуна. Ja не могу 
да разумем разлоге због чега je тај крај остао 
тако запуттеп како у саобраИајпом, тако исто И 
у просветном, социјалпом и екоиомском погледу. 
Ta велика жптппца Вел.кове Крајине поред Ду- 
пава na Кључу као грапица иамеђу Румуније И 
Бугарске Koja je трсбала да у нашој лепој југо- 
славији предњачи својим примером, пије то мо- 
гла, јер се je мало и слабо на њу обраКала пажња. 
Саобраћајне прилике у моме крају толико су 
нспод сваке критике да се једипо може узети у 
обзир саобраћаЈ воденим путем, a тај водени сао- 
браћај je онемогућсн зими кад се Дунав заледи. 
И према томе саобраћајпе прилике (свакс зиме су 
прекппуте кад су ужаспи сметови и спегови. 
Према томе, ja молим да се у будућности почпс 
са изградњом чувеног туристимког пута који имп 
да споји Кладово преко Голупца, Доњег Мила- 
новца n Текије. Taj туристички пут који би eno- 
jno ту нашу лепу житницу са Неготином, a тако 
ncTo који би дозволио да платежна моћ сел.ака 
у том крају дОСТИГне ирхуиац n na тој основи да 
се привредне прилике тога краја у многоме no« 
oo.i.iiiajv. II ne (само што приликс тога краја за- 
vivnajv да се пут Голубац, Доњи Мплаповац, Тс- 
кпја епроиеде у дело као један важан. туриетпчкп 
пут поред Дуиана кроа Тк-рдап, TO захтевају и 
nainn mnepecn иеђународни, јер у последн^ 
време једап одел.ак KOJH прппада Ме1)упародиој 
компсији у  Бечу npener je у  иарошпцу  Текпју У 
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моме срезу. И са стране тога одељка односно сер- 
виса међународне комисије у Оршави поднет je 
предлог да се што пре приведе у дело изграђи- 
вање тога чувеног туристичког пута који ће имати 
значаја и са националног гледишта. 

Исто тако намерава се у будућности, a чули 
сте и раније из јавности да се спрема пруга, од- 
носно колосек 45 меридијана, која би пруга ишла 
од Кучева преко Мајдана долином реке Шушке, 
преко Јабуковице, Брзе Паланке и имала везу сз 
Румунијом. Ta чувена железничка пруга која би 
била Париз—Одеса имала би исто тако привредне 
прнлике у томе крају у многоме да побољша, јер 
je кључ Вељкове Крајине врло плодан и богат 
житницом. Ja моЛим Краљевску владу да у будућ- 
ности гледа, ако je икако могуће, да се и та же- 
лезничка пруга која би прошла кроз те крајеве 
скоро приведе у дело. 

Просветне прилике у томе крају толико су 
запуштене да меродавни фактори ранијих влада 
врло су 1слабо водили рачуна да Je то гранични 
крај између Румуније и Бугарске да je тај крај 
у коме се говори влашки и да према просветним 
приликама морају повести строго рачуна да се 
једном стане на пут томе влашком језику, да се 
помоћу просветних људи, који ће водини o томе 
рачуна и омогућити што већи број учешћа ђака 
у основним школама. Али, нажалост, постоје за- 
кони да зидање нових школа треба да почне од 
општинских управа, да општине треба зидање 
школа да изведу на своме буџету. Остављено je 
да општинске управе увиде ту потребу да у томе 
крају где се говори влашки треба имати школске 
зграде. Код мене je овакав случај, да имамо више 
села као што je Мала Врбица, Љубнчево, затим 
Петрово село и Вајуга која имају школске зграде 
саграђене још пре рата, и те школске зграде су 
брвнаре, загушљиве, недовољно хигијенске и ап- 
солутно општинске управе не могу да увиде да 
треба да почну са зидањем нових школских 
зграда, јер су у немогућности због немања буџета, 
a и с обзиром на ову данашњу кризу која je нај- 
внше погодила иашега сел:.ака. И ja молим, да 
се у томе крају (спроведе једна комисија која ћс 
утврдити да заиста у тим наведеним селима по- 
стије школске зграде које су склоне паду и да су 
нздовољне за смештај 1)ака. To je фактички не 
само потреба тога краја, већ je то и потреба са 
националног гледишта, јер je орез кл>учки гра- 
нични крај према Румуиији. 

У моме крају винрградарство je миого разви- 
јено. Ранијих година, када je то виноградарство 
цветало, саме виноделске стаиице додслзивале су 
неку дивљу лозу, као што je хибрид и отело, за 
|);кад. Али пре годину дана допет je закон да се 
оиа дивља лоза вади. Сел.ак je ту лозу у многоме 
засадио и сада мора да je иади, јср према томе 
закаиу то мора да се учини да би се побољшао 
квалитет вина због нзвоза у нностранство. Али 
тај закон иије ВОДИО рачуна o томе да he вађење 
те Д11вл>е лозс oiicMon'liiiTH сељаку љегову плате- 
нсну Moh у овој крмви, a сем тога да бих то до- 
вело счм.ака у немогућиости да иодмири своје по- 
тробе у вину било sa славу било за свадбу. Ta 
дивља лоза, ако би се извадила и ако би се на 
место ње употребила друга каква лоза у виду ка- 
лема, није у могућности да тај калем замени свуда 
ту лозу, јер je земљиште у многим крајепима 
iiaiiK' Тимочке крајине неплодно за калем. C тога 

ja молим Краљев!ску владу да обустави вађење те 
дивље лозе за известан број година, тако да ако 
би калем успео на неким местима, да се бар то 
вађење дивље лозе врши у групама и да се остави 
известан број година док тај калем на некнм ме- 
стима где може да успе, да свој плод, те да се 
сељак не лиши одмах једнога прихода, нарочито 
сада, кад су сви сел>ачки производи на свима пи- 
јацама врло ниски, те да му ice на тај начин да 
могућност, да извршн гвоје обавезе, нарочито 
према банкама. 

Господо посланици, имајући у виду један ова- 
кав крај где су саобраћајне прилике испод сваке 
критике и где су и просветни прилике исто такве 
због оглухе ранијих влада и других надлежних 
фактора, ja молим, да се Краљевска влада заин- 
тересује овим питањем, јер je Вељкова Крајина 
богата житница. A и са националног гледишта она 
треба да се за ове ствари заинтересује, j ep овај 
крај лежи према Румунији a у близини je Бугар- 
ске. (Пљескање). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ima reč narodni po- 
slanik g. Aleksandar Đačić. 

Александар M. Дачић: Господо народни no- 
сланици, овде je реч o једноме буџету, где треба 
да се чује све што je потребно o народном про- 
свећивању. A кад je реч o народном просвећи- 
вању, ja бих могао рећи да овај буџет који смо 
добили и прегледали има сразмерно мање издатке 
на народно просвећивање у широком смислу те 
речи, него ли на народно просвећивање за издр- 
жавање великих школа и гимназија. 

Народно просвећивање наше земље мора и 
греба да буде у томе смислу да je оно сељачко 
просвећивање, да буде права школа народна. Ме- 
ђутим, том и таквом народном просвећивању у 
нашој основној школи није удовољено онолико 
и онако како би морало и требало да буде за про- 
свећивање нашега села. Народна школа као школа 
сељаштва, сељачке деце, нема ону наставу која 
je потребна широким слојевима пародних маса 
селзаштва, nero je на против настава усредсређена 
и упућена више ка оном бирократском смислу ва- 
спитања наше деце. Уџбеници no којима ми ра- 
димо у нашој народној школи јесу производ, јесу 
фабрикат многобројних, разноврсних и разнород- 
них уџбеника, и ми имамо у HamHiVi разним краје- 
вима отаџбине и разнородне, често пута и разно- 
лике уџбенике. Ja апелујем, ja молим да се је- 
данпут престане са том болсшћу (јјабрикације 
уџбеника за основне школе, да се створе једно- 
образни уибеници за целу нашу отаџбину и да 
њихово издаваље буде омогућено тако да наши 
широки слојеви могу доћи јевтиније до тих уџбе- 
ника. Ми имамо у погледу цена уџбеника за наше 
основне школе тако велику и тако високу цену, 
да наш сел)ак, да наш народ није више у могућ- 
ности да купи уџбеник потребан за своје детс 
у школи. 

Ирва личност «оја се бори са свим недаћама 
пашег iipocBoliiiiian.a и у просвети јесте учителЈ. 
И та прва личност која се спотиче свакодневно са 
многобројпим недаћама namer народног просве- 
liimnn.a јесте предмет првих примедаба наших на- 
родних СЛОЈева, нашег сел)ака. И кад je реч o 
TOMe како.даиатп.п чиновник прима плату, a како 
ништа ne ради, онда се прво гледа од учитеља и 
na прво место код нашег иарода долази учитељ 
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да ce нападне зато, што почетник учитељ прима 
900.— динара месечне плате, a то je зато што њега 
наш селак свако јупро види, те у његовом те- 
шком и заиста економском животу и недаћама 
први je учитељ „платежник". Учитељев рад je 
ометан у последњем периоду у многоме. Његов 
рад у школи je ометан због тога што прво нема 
услова за један правилан рад без штете за 
основну наставу. Нема основних потреба за наше 
народне основне школе у селу. Он нема креде, н 
учитељ мора за своје nape да je купи. Нема сун- 
bepa a o другим средствима и да не говорим. 
Настава ce у нашој основној школи изводи више 
на силу. Она je изведена само вештином учитеља 
без икаквих средстава за модернију и савршенију 
наставу, док у градовима je сасвим супротно. Учи- 
тељ у школи даје максиму.м од својих напора, 
али исто тако и учитељ ван школе даје максимум 
свога рада и труда за добробит нашега сељака, 
за добробит нашега народа (Пљескање). Није 
мало познат учитељев рад ван школе у свима мо- 
гућим хуманим, културним и социјалним удру- 
жењима. И несрећа je да ice у претходним Владама 
погађа баш онај учитељ који ce више исгицао у 
раду у школи, поред школе и ван школе, a онај 
који ce учаурио само унутра у учионици и често 
пута ван школе ништа није радио, он je био за- 
штићен и он je био добро и оцењен. 

Тешка je то појава и врло несрећво утиче на 
једног учитеља, на једну учитељску породицу, 
када je "дошао онај Закон o народним школама и 
кад je поремећена сталност народних учитеља. Је- 
даи учител> има услова и може да ради у једном 
селу," a нема услова да буде учитељ у другом селу. 
Несталаност учитељева je на штету и наставе, na 
штету свих подобности и потреба његових, a на 
крају и на штету државног буџета. Кад ce промени 
режим, видимо читаво претурање учитеља из je- 
дног краја Отаџбине у други, зато што не подо- 
бајет личности појединој, или што ве подобајет 
режиму. Учитељу треба поново вратити сталност, 
да он одговара за свој рад у школи када испуни 
све законске услове који ce од њега траже, и ако 
он има те услове и те диспозитиве, и ако може да 
буде учитељ у једном селу, не смета му да буде и 
у другом. Сталност учитељева треба да буде поде- 
шена према интересима државе, према интересима 
маше наставе, a никако према интересима личио- 
сти и личних ћефова. 

Има једно још болиије питање у нашој осиои- 
ној настави, a то je да ми у бројност учитеља убра- 
јамо и велики број учитељица вредних и ваљаних, 
али опет једним словом закона потцењена je улога 
учитељице, чија je улога много јача, no моме ми- 
шл)ењу, M'Horo и већа, нсго улога једног учитељб. 
Учитељица je и мајка, и домаћица, и васпитачица, 
и учитељица у разреду. Али, и поред свих тх ње- 
них великих иапора и велике н>ене улоге, п.ој ce 
одузима додатак, и ona иије изједначена са учите- 
i.ima. Оиа ирима мап.е зато ШТО je мајка, зато 

mro je домаћица и што je учитељица. Ja мислим, 
господо посланици, да je ред, да je потребно да 
ce та нвправичност исправи и да ее учитељица, 
која има једнаке, na и веће дужности од учитеља, 
потпуно изједиачи са својим колегом учигел>ем, и 
да у погледу принадлежности буде потпуно изјед- 
иачена. , 

Прегледајући рвај буџет Министарстм про- 
СВете, ми смо mi.u'/m и чули: да сс у погледу поди- 

зања школских зграда за школу народну дало je- 
дним амандманом, и то ако ce испуне извеспи 
услови, једва 3 милиона динара. A чули смо исто 
тако, да ce за подизање двеју гимназија и неке 
библиотеке даје десетину пута више од онога што 
ce предвиђа за подизање народних школа. Ja ми- 
слим, господо посланици, да ere ви сви уведели и 
у истини осетили штетност тога. Ja мислим да би 
за подизање школоких зграда за нашу народну 
школу требало дати много више. Нека ce да само 
оно што су извесни наши људи могли пронаћи 
код појединих пореских обвезника као утајивача, 
разних Штернова и компаније; нека ce наплати од 
њих прикривена пореза, и мека ce тај новац да на 
подизање народне просвете. Јер, док смо ми на 
другој страни Јшали прилике да чујемо. да ce у 
погледу пригајивања порезе ишло тако далеко, 
да су баснословне суме украдене и иа тај начип 
држава оштећена, дотле немамо могућности да 
дамо иародној школи оно што joj треба. 

И док сел>ак плати и последњу пару пореза, 
ето видите господо народни посланици, у нашој 
земљи nocroje читаве компаније утајивача од ко- 
јих ни до данас нису ce могле наплатити те утаје- 
не суме. Ja мисли.м да бн била згодна прнлика и 
згодан моменат да ce што пре наплати од њих по- 
реза и да ce ^све то што ce буде наплатило даде 
просвети, за подизање народних школа. Има још 
једно такође болно место у учигељским редови- 
ма. УчитслјИ ратници, који су пред сам рат завр- 
шили учител.ску игколу отишли су у рат и цело 
време светскога para провели на фронту. После 
доласка у отаџбину нису добили признање година 
службе и они су остали млађи од оних колега, KO- 
JU су учили осшжну школу, онда, кад су они рат 
водили. Мислим да би требало ту неправду према 
учител>има ратницима, BCII јодаипут испЈ^авити a 
не да ce они потуцају са својим молбама које no- 
croje и у овоме дому. Ja молим да ce то питање 
реши na добробит свих народних и националних 
учтел>а. (Повици: Тако je). 

Када посматратс буџет Министарства гаросве- 
те ne треба да улазте дубоко у суштину и у дуби- 
ну тих цифара; јер ce одмах види да je вшсока 
настава у цифрама namicana две и no ciipane изда- 
цм лпчпп n разни други магеријални, да je за 
оредњу наставу наштампано нешто мање, да je за 
учител>ске школе још мап.с, за грађанске мало, a 
за основне све речено у две реченице. Ja мислим 
да само овај факат приказује истину колико ce 
мало на иародне основне школе даје. 

Ja ce падам да he ce прилике у томе iioiM!e;iy 
мораги iioiipniiimi, јер су то пасупшп пнтереси 
нас снпх, na нме наше отаџбипс, namer иарода, и 
да je очигледно свима и свакоме да иародну про- 
свету i.pco;! помоћи u створити joj могућност да 
врши своју високу улогу, која je намензена народ- 
ИОМ Прасвећиввњу. Отк.ктитп гиг смсчи.г ii eno 
узроке, којп негативно утичу на народно просве- 
liiii'.an.c и радити поштено на подизању народне 
просвете и народних учитеља и свих оних који 
стварно раде за добробит отечества и народа. 
(Пл>ескан>е n одобравоње на левици). 

Pretsednik Stevan ćlrlć: ima reč narodni po- 
slanik g. Štovan Simić. 

Стеван CHMHII: Господо народнл посланици, за 
мене као новајлију чудновато je било,   што   сам 
слушао, да  сс  за  време  дебате  у  појодппостима, 



STENOGRAFSKE BELESKE 169 

док ce говори o Министарству просвете, говори o 
саобраћају, o виновој лози, a кад ce претреса бу- 
џет Министарства правде, говори ce o спољашњој 
политици, — ja нећу тако да чиним. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodine poslanice, 
molim vas da ne kritikukuje rad Pretsedništva, jer 
Pretsedništvo hotimice dopušta širu diskusiju, a ne 
slučajno. 

Pošto gospoda narodni poslanici nisu mogli da 
uzmu dovoljno učešća u načelnoj debati, jer smo je 
vodili po skraćenom postupku, Pretsedništvo Na- 
rodne skupštine sa Kraljevskom vladom sporazumelo 
se, da se dopusti g.g. narodnim poslanicima, da i u 
debati u pojedinostima govore ono što misle da je 
potrebno da kažu, s obzirom na to, da je materija 
ovoga zakonskog predloga budžetske prirode i naro- 
čito s obzirom na to, da je ovo novoizabrana Skup- 
ština te g.g. narodni poslanici imaju mnogo narod- 
nih želja da pred nju iznesu. (Odobravanje i povici: 
Tako je). 

Ipak molim g.g. narodne poslanike da imaju 
obzira prema svojim drugovima, koji dolaze za 
njima, te da govore tako, da se pretres ne bi suviše 
otegao, da bi svi mogli doći na red u ovoj perma- 
nentnoj sednici, tako da bismo večeras do 8 časova 
mogli da završimo pretres i glasanje u pojedinostima, 
i da bii mogli preći na konačno glasanje u celini. 

Стеван Симић (наставља): Господо народни 
посланици, сматрам за дужност да овом приликом 
u на ово.м 'месту проговорим нешто o нашој про- 
светној политици у намери да дам извесне суге- 
сгије које ће бити корисне путовође у тој грани 
државне и друштвене делатности. 

lipe свега често ce чује да имамо превише 
школа, a нарочито средњих, те ce изражава жеља 
за редукцијом истих, a ine мања замерка je и за 
основне школе с погледом на то, да ове не дају 
довоЛ)НО резултата из разлога, што ce и поред то- 
га констатује велика неписменост у нашем народу. 

AKO посмаТрамо нашу просветну политику с 
погледом ina потрсбе садашњице, a у вези са na- 
mnM суседима и другим пародима, оида ћемо кон- 
статовати да je она она:ква каква je, недоволта, 
јер смо допустили да нас у том погледу претекну 
чак n они, којима смо доскоро служили за пример 
и углед. Тако на пример код основних школа пада 
у очи да су ове у јачој мери развијене у Вугар- 
ској, MaliapcKOJ и Турској, a да не говоримо 0 
другИм народима. 

Ирема статистичким подацима за 1930/31 ГО- 
дину на сто душа походило je иаше осиовне шко- 
ле 10 ученика, док je у поменутим државама тај 
број ианосио 13, iijTo значи да je Југославија оста- 
ла чак и иза Турске. Онда, кад смо ми имали 
средњих школа, Бугајри нису имали ни основних, 
a.in icy зато успели да њихове статистике покажу, 
да je код њих на 100 становника похађало тколу 
i;?,44 тто очито довСђВује колико су у TOMe погле- 
ду измакли испред нас! 

ila n учитељ je код нас оптерећенији него у 
номемутим ЗвМљама. .lep у Аустрији на једног учи- 
lo.M.a долази 26 ученика, у Бугарској 36, Румунији 
45, MahapcKoj 47, a квд nac 51 ученик, што аначи 
ла би према таквом стању, требало запослити код 
илс бар joiu .'5.()()() учтчм.а. 

Премв Законуо радњама ученици ce гфимају 
у T|4OI',IIIIV, на saiHAT и томе слично, no завршетку 
14 година, тако, да када дете заврши основну шко- 

лу у 10 или 12 години, оно остаје код куће или на 
улици 2 до 4 године, чиме ce ca ва1спитног, a и че- 
сто здравственог гледишта, наносе велике штете 
нашем подмлатку, a тога je у оргомној већини, 
што ce види и из следећих података. У години 
1932 свршило je код нас основне школе 235.627 
ученика. Од ових ce je уписало у средње и сличне 
школе само 98.783, a остало je на дому 136.844 
ученика. 

Многе европске земље имају продужне шко- 
ле. И код нас je било покушаја да ce ове уведу, 
али je остало на добрим жељама. 

Гимназије су код «ас изложене највећој кри- 
тици, јер ce непрестано понавља како их имамо 
веома много. Али ако ce и овде послужимо компа- 
ративном методом, онда ћемо и ту констатовати 
да их je код нас знатно мање него у многим дру- 
гим државама, na и код наших суседа, што ће ce 
лепо видети из ових података. 

У 1932 години код нас je долазило на 1000 
становника 9 ученика, у Чешкој и Естонији no 15, 
Грчкрј 16, a у Бугарској 26, што значи да их je у 
нашој братској Бугарској готово три пута више. 
Ове чињенице најлепше обеснажују све замерке 
које су упућене на наше средње школе. 

При помену основ«их и оредњих школа наме- 
he ce питање њихових неодложних реформи, јер 
ове не одговарају потребама и духу времена у ко- 
ме живимо. Њихове наставне програме треба из- 
менити и саобразити их народним потребама. Уз 
то треба обратити велику пажњу и на избор школ- 
ских надзорника, које треба одабирати међу нај- 
бољим учитељима, који су својим радом докумен- 
товали да имају смисла за старешински и надзор- 
нички кадар од кога највише зависи уопех и на- 
предак основних школа, a истовремено предузети 
хитне мере како би ce дале народу продужие 
школе. 

Болно je питање које тангира и само издржа- 
вање основних школа, које треба проучити и ре- 
шити онако како диктују школски интереси. 

Ми смо, господо (народни посланици, сведоци 
великих привредних, економских и социјалних 
промена, које су ce извршиле у свету за последње 
три деценије, те према томе императивна дужност 
иалаже свима водећим круговима, да посвете и 
своју пажшу средњим школама, јер то je неоспор- 
но проблем који ce намеће свима родољубима у 
земл>и. Данас наше средње школе имају ce, као и 
основне, у свему саобразити насушиим потребама 
друштва у коме живимо. Оне ce морају реоргани- 
зовати и подесити тако, како he бити што кори- 
оније иариду. Ja као школски човек, који прати 
живот и 11азвита1К наших школа налазим да je ма- 
ставни програм преживео, те je услед тога неподе- 
ca.;i, често претрпан излишним и иепотребним «3- 
учним материјалом, који одузима велики део вре- 
мена иашим ученицима. Из тих разлога било бн 
корисније када би ce елиминисало сво излишпо 
наставпо  граднво  из свих предмета. 

У вези са тим треба замерити и на ружној по- 
слератној трговини са школским уџбеницима, која 
појава je била предмет осуде и код наше шире 
јавности. To болно и осетљиво питање треба 
окоичати једним замахом на тај начин што би 
Мнпистарство шросвете одабрало само no једап 
уџбеиик, уколико их лема као државиа издања и 
наредило да ce no шему ради. Крајње je време да 
сс једиом онемогуНи ова трговипа која na данаш- 

2? 
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њој економској депресији причињава велике 
штете родитељима, a истовремено јако худи угле- 
ду Министарства просвете. Тако одабране уџбе- 
нике треба задржати најмање no десет година, 
јер je код нас најважнији чинилац сам наставник 
цредавач, док je уџбеник само потсетник. 

У вези са том претстојећом школском рефор- 
мом, треба обратити пажњу и на једну велику со- 
цијалну неправду која се чини провинцији. Поз- 
ната je истина да наша села и мали градови дају 
најбољи елеменат, јер све оно што je од највеће 
вредности произашло je из појединих провинција. 
Међутим, већи градови, a нарочито наши културни 
центри су у том погледу повлашћена места у ко- 
јима je увек no неколико средњих школа са вели- 
лим бројем паралелних оделења, тако да се са 
ловећавањем ученика отварају нова оделења или 
стварају нове школе. Moje je мишљење да би 
много пробитачније било када би поједине гимна- 
зије постојале и no мањим местима тако да већи 
центри шаљу извесан број деце у те школе. Лер 
je ca чисто државничког гледишта ово корисније. 
Тако би се дала прилика бољој селекцији омла- 
динаца, a што je најважније то je корисно како са 
националног тако и са економског гледишта. Тако' 
би сиромашнија деца учила школе у ближим цен- 
трима, a она из већих средишта, боље економски 
ситуирана, ишли би у јефтинија места. 

Данас ми имамо три универзитета: у Београ- 
ду, Загребу и Љубљани, којима припадају правни 
факултет у Суботици и непогпун философски у 
Скопљу. 

Философски (1)акултети ових виших школа 
снабдевају са паставним особлзем иаше средње, 
стручне и њима сличне школе, али и поред тога 
њихови програми су далеко од тога да испуња- 
вају дужности које се са правом траже од њих, 
јер no своме устројству наши универзитети cnpe- 
мају научне раденике, али не и праее наставнике 
и ваопитаче омладине. 

Услед овога често се многи директори морају 
борити са великим тешкоћама при подели пред- 
мета на наставнике, a o каквој педагошкој или 
методској спреми или рутини и да не говоримо. 
Kao што се из овога види, ми смо и ту иепрак- 
тични копирајући из инострапства установе, које 
иису у складу са пашим иасушним потребама. Зато 
адислим да je неопходно нужно да се и код ових 
виших просветиих установа изврше короните ре- 
(1)орме на тој основи, да опи дају првепствепо до- 
бре настав<никс, спремне и извежбане предаваче, 
a селекцијом ће се појачавати научни кадар, како 
je то и до сада било. A док се не оствари ова за- 
мисао, било би корисно да се при постојећим фи- 
лософским факултетима сгворе бар шестомесечно 
педагошки курсеви за дипломиране студентс, који 
би се после тога упућивали на практичне полуго- 
дишље течајеве или такозваис стажеве као што 
je уобичајено и озакоњепо код лекара, како би 
после тога долазили у средње и друге школе са 
потребном педагошком опремом. Још исшто. По 
моме скромном мишл3ењу нама je потрсбап само 
један уииверзитет који he факултете подслити и 
распоредити према местима у којима опи данас 
Heh постоје. Према томс raj и такав упиверзитет 
имао би некс факултетс у Београду, na пример 
филозофски, правпн и медиципски, у Загрсбу, 
тсхнички, пољопривредни и фармацијскИ| a у Jby- 

бљани ветеринарски са вишом педагошком шко- 
лом. Ну ова подела се може извести и на тај иа- 
чин, што би се неки факултети издвојили и no 
научним групама. Тако преустројство учинило би 
да се слушаоци «3 целе земље нађу у једном ме- 
сту, те би се, што je сасвим логично створила 
познанства, дружељубља и пријатељства међу 
омладином из свих делова наше државе. To je no 
мом дубоком уверењу најбољи и најсигурнији пут 
да ми имамо један такав универзитет који ће 
истовремено бити и најјачи пропагатор нашег 
државног и националног јединства. 

AKO сада бацимо ма и летимичан поглед на 
поједине државне области, онда ћемо и ту наићи 
на извесне појаве које заслужују да се на овоме 
месту нарочито истакну и подвуку. 

Први децембар 1918 године претставља наш 
највећи народни празник, јер je тога дана запеча- 
ћена •судбина нашег државног и националногје- 
динства, плод пожртвованог рада и великих прег- 
нућа многих поколења, којима je вековима био 
циљ наше ослобођење и уједињење. Али na делу 
се je показало да се у извесним питањима при ре- 
шавању многих често и врло крупних питања по- 
лази са уско племенских, верских и региопалних 
интереса, што ће се видети и из ових података: 

Тако, ако бацимо општи преглед на просветну 
политику у целој држави, онда ће нам пасти у 
очи једна доиста чудновата појава да се про- 
светна политика у свима бановинама проводи 
другачије. Изгледа да имамо у том погледу девет 
просветних министарстава, a ne једно. Тако иа 
пример код основних школа на 100 становника 
долазе у Дравској бановини 12, у Савској и Ду- 
навској no 10,3 ученика, Моравској 8,2, Примор- 
ској 7,3, Дринској и Зетској no 7,3, Вардарској 
6,9 и Врбаској 4,1 ученика. Према овоме стати- 
стичком прегледу види се да су најбоЛ)е засту- 
пљење Бановине Савска и Дравска, a najrope Вар- 
дарска и Врбаска. (Пљескање на левици). 

AMO сада упоредимо поједине Бапоииие, према 
НјИховим средњим школама, опет IICMO доћи до 
сличних закључака. Јер у Зетској бановини једна 
гимназија долази na 48.083 становиика, Савској na 
75.087, Дрвској 76.279, Приморској 81.891, Дупам- 
ској 85.267, Вардарској 105.012, Моравској 105.800, 
Дрииској 109,347 и Врбаској са 259.090 душа. 

Из овога разлагања се лепо ВИДИ, да je у ii<>- 
гледу гимназија Зетска баповина иа првом местУ) 
a Врбаока, као и у овима случајевима, na послсд- 
ibeM месту. 

Поред 170 гимпазија ми имамо н 86 учител>- 
ских школа, које су као и све осталс, распбређене 
без нарочитог система. Тако п.пр. у СавСКОЈ баио- 
вини их je 9, у Дрваској и Дупавској no* 5, Дрип- 
ској и Моравској no 4, Зетској 3, ПримОрској ба- 
повипп и na подручју Београда no 2 и у Врбаској 
и Вардарској no 1 школа. Или у Дравскојј баио- 
впни једна школа долази na 103.456 сташжпикЈ, 
у Савској на 370.316, у Дринској na 306.175, Зет- 
ској na 308.916, Приморској na 450.400, Врбаској 
иа 1,056.361 док у Вардарсмој бановини једна учи- 
тељска школа долази тск na 1,576.185 сташжпикл 
и у Београду само na 145.869 душа. (Пљеосанме № 
левици). 

Ова пеједнакост пада у очи, ако со ono бројке 
изразс у кв. километрима, који дају овакав HIH-- 
глсд: у Дунавској uaiiomiiiii једца школа долази 
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на 2.510 кв. км., у Савској на 3.898, Зетској иа 
10.094 a у Вардарској тек на 37.389 кв. км. 

Господо народни посланици, наша земља je 
насељена са 80% земљорадника, који се истовре- 
мено баве сточарством и осталим пољопривредним 
пословима. Сељак чини гро нашега народа. Наш 
земљорадник je стварни господар у држави. Он 
je најбољи порески обвезник и уз то најхрабрији 
бранилац Отаџбине. O њему се много говори, али 
ако погледамо стварности у очи, ми ћемо утвр- 
дити и такве чињенице које нам налажу да се 
озбил>није позабавимо са судбином нашега зе- 
мљорадника. Јер док ми имамо у целој држави 
преко 400 гимназија, грађанских и учитељских 
школа, богословија,' трговачких академија, дотле 
ми имамо једва 40 пољопривредних нижих школа, 
Koie су као и све остале неправилно распоређене. 
Од ових 40 школа само 3 су средње, a остале су 
ниже, са трогодишњим, двогодишњим, једного- 
дишњим или шестомесечним роком школовања. 
Зиачи овде имамо сразмеру једна према 10 или 
боље рећи једна пољопривредна школа долаз-и 
на 280.000 душа, a остале средње и стручне на 
7.000 поглавито грађанских становника. Јер код 
оваквог стања ствари није чудо, што се једно од 
најважнијих Министарстава и данас третира као 
споредно, a то je Министарство пољопривреде. 
AKO смо вољии да нашег земљорадника помогне- 
мо, ми ћемо то учинити само тако, ако умножимо 
пољопривредне школе до што веће мере, како бн 
се наш сел>ак што пре упознао са свима гранама 
привреде и модерним методама привредне делат- 
мости што ће, нема сумње, дати јаког импулса 
како разнострукој привредној делатности тако и 
њеној рационализацији. Но те бројне ниже u 
средње школе треба да дају не државне или са- 
моуправне чиновнике, већ практичне људе, KO,UI 
he ino изласку из школа отићи ла своја приватна 
газдинства, a у колико су нам потребни стручња- 
ци, зато су наши пољопривредни факултети. 

Господо народни посланици, допустите да 
овом приликом вашу пажњу скренем « на Вардар- 
ску бановину, која већим делом обухвата терито- 
рију Лужне Србје, земље, које су биле најдуже 
под управом једне некултурне државе. 

Имајте у виду, господо посланици, да je иа 
тлу Бардарске бановине положен први основ наше 
Лугословенске и опште словенске цивилизације. 
Њено наречје постало je црквени и службени је- 
зик свог Словенства. Охридска народна школа из 
десетога века са својих 3.500 ученика, била je у 
оно време јединствени пример у Европи. Ту je по- 
иикла прва српска држава и први пут се појзвило 
српско име. Вардарска бановина дала je прве сла- 
ненске апосголе и велики број учитеља, тако да 
je Средњи век, био век Славенске цивилизациЈе и 
европске цивилизације, које су У иајвећој мери 
мапифе^чЈване на тлу Вардарске бановипе. A и 
даиас ми се лонооимо што je прво Југословепско 
царство постало на тлу Вардарске бановине. Вар- 
дарска бановина, господо, дала je у Средњем 
иеку велики број школа и врло велики број про- 
оветних чинилада, држаиниха 11ионеј)а итд. 

И зар данас не храни Јужиа Србија пајлепшо 
историске IH уметиичке спомепике, који задивљују 
чак и иајкултурпије странце? 

Јужиа Србија je створила и дала Словенству 
иајлепшу епопеју, a Косовска трагедија je itopo- 

дила бисер тога херојског песништва, која je 
вековима формирала наш национални карактер. 
Вардарска бановина je позорница нзше историје, 
на којој су се одигравали најважнији догађаји 
наше прошлости који су тако импозантно изра- 
жени на психи српског и југословенског народа. 
Па и данас Вардарска бановина врши у Југосло- 
венству једну врло деликатну и похвалну улогу 
која свакоме не пада у очи. 

Вардарска бановина односно Јужна Србија je 
стожер Југославије и као такав шири круг југо- 
словенства до Црнога Мора. Господо, песме Вар- 
дарске бановине са одушевљењем се певају као 
националне песме како у Бугарској и Словеначкој, 
тако исто у Хрватској и Срибији, које најизрази- 
тије шире и спроводе дух националног јединства. 

И ви сви знате, да je у Вардарској бановини 
био колико до јуче посве изузетни режим. Код 
нас није бринула турска држава o нашим про- 
светним, културним или економским потребама већ 
je царска раја била остављена сама себи и неиз- 
весној судбини. Онда малена Србија, државица 
са својих 2,800.000 душа одвајала je последњу 
пару да нас потпомогне. Она je чинила велике 
жртве, веће но што се je могло очекивати, у жељи 
да се помогне своме брату иод туђом управом, јер 
та Србија je запостављајући чак и своје нужне 
потребе, помагала на стотине школа расутих no 
целој европској територији турске царевине. 
Таква пажња нас je одушевљавала, a то одушље- 
ње je изражавано у нашој тешкој али и храброј 
борби на свима националним фронтовима. Hajno- 
сле, судбина je хтела да се на том светлом исто- 
риском жаришту надовежу и велика имена Кума- 
иово и Брегалница, Кајмакчалан и Добро Поље 
које ће будућим поколењима говорити o томе да 
je данашња моћна Југославија створена онамо, 
где се родила прва Југословенска цивилизација 
и где je некада створено прво наше царство. 

Наша бановина очекује потпору, нарочито у 
просветном погледу, јер je школа најважпији чи- 
нилац у национално, културном и шривредно-еко- 
номском напретку. Зато треба посветити већу 
пажњу просветним приликама које владају у тој 
бановини, јер она je, гооподо, у иашој држави 
претпоследња, a треба да буде равноправна са 
свима осталим бановинама. 

Мала Србија пре рата могла je Вардарској 
бановини, да за време турске управе, поклони 
сразмерно много више пажње него данас цела 
Југославија. 

Господо, мала Србија je често продавала чак 
и бакрач сиротним пореским обвезницима да по- 
дигне школе у Вардарској бановини и ми смо то 
ценили и наша je љубав према Србији била велика 
и неограничена. Ta луубав породила je и чеиничку 
акцију. И оно што je најпохвалније у тој ствари, 
то хоћу нарочито да нагласим, у тој четничкој 
акцији било je поред повардараца и људи из свих 
делова данашње Југославије; било je Словенаца, 
и Хрвата, било je католика, православних и му- 
слимана који су сви заједно гинули за добро и 
срећу Јужне Србије. 

И кад je оваква ствар, господо, ja имам право 
да молим ме колеге из Србије, већ све колеге из 
Савске, Дравске и Дунавске бановине, да не буду 
сепаратисти у том погледу, да вуку само за себе 
и да остављају народ који je 500 година гледао 
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овамо на Север, jep они су ca пуно одушевљења' 
говорили: — сад смо се ујединили са нашом кул- 
турном браћом Хрватима и Словенцима na ћемо 
са том браћом да стојимо раме уз раме. Међутим, 
Словенци вуку за себе, Хрвати вуку за себе. И 
кад треба да се помогне јужним крајевима, онда 
се одмаже. Кад je г. Божа Максимовић хтео да 
штеди, он je штедео на Јужној Србији, jep je 
тамо укинуо гимназије, a није укидао на другој 
страни, где их je било много више. 

Зато покажимо, да се води једна национална 
и просветна политика. Ови статистички подаци 
иајбоље су документовали да се у просветној по- 
литици води једна регионална просветна полити- 
ка. Ja молим Крал>евску Владу да учињене грешке 
поправи на тај начин што he постепено, у грани- 
цама буџетске могућности, чинити све што треба, 
како би доказала оправдано гледиште свију по- 
литичара наших да je Јужна Србија стожер срп- 
ства и југословенства и да je Јужна Србија кичма 
југословенства. Господо, ми ћемо ту љубав нај- 
боље посведочити не фразама него на тај начин 
ако конкретним делима докажемо да нам je Јужна 
Србија исто онако драга као што je и Савска и 
Дравска и Дунавска бановина. 

Господо народни посланици, држава je учи- 
нила доста за нас, нарочито за нашу просвету, 
али ипак с обзиром на горње чињеиице, неоп- 
ходно je лспребно да се обнове у свима местима 
one пуне гимлазије, које оу укинуте, a no су гра- 
дови: Кумаиово, Штип, Велес и Охрид, a ниже у 
Кратову, Струмици, Дебру, Гилану; дал.е да се об- 
нови учитељска школа у Прилепу. A поред тога 
да се отворе бар две средње и још пет шест нижих 
пољопривредних школа разног типа које he дава- 
ти нашем народу не чиновнике, већ ваљане и 
спремне пољошривредне посленике, a поред тога 
да се организују бар no једна винарска, млекарска 
школа, као и no једна сточарска и живинарска се- 
лекциона станица, како би те у1станове постале пи- 
онири нашег привредно економског препорођаја. 
A поред тога било би од велике потребе да се ор- 
ганизују пољопрИвреднИ течајеви који he водити 
nam стручњаци- Мзихова дужност би се састојала 
у гоме, што би стално били на чарену и ту поуча- 
вали народ свима полдмфинреднчм, воћарским, 
випоградарским, сточарским, живинарским и дру- 
гим корисним грапама као што су на пример коп- 
зервирање noBpha, Boha, риба, скупљању лекови- 
тих биљака и томе слично. 

Ми, господо, данас пемамо праве пољопри- 
Ефедпо функционере, већ функционере који су ве- 
ћи бирократи него ми. Оии у рукавицама иду у ра- 
садник и то иду тачно у 8 сати, чекају 12 сати или 
(i сати no подне да из канцеларије оду KyhH. Е, та- 
ко се пољопривреда не диже. (Др. Урот Crajnh: 
To je бирократизирапа пољрпривреда), Можда сте 
и Ви томе криви. У најбол.ој желзи и у најбољој 
намери, господо, ja сам све ово изнео, изнео сам 
у дубокој нади да he Крал.овика илада примити 
ове сугестије у доброј намори и да ja писам до« 
mao овде да крктикујем, пити x()hy икога да кри- 
тпкујем (Жагор). Нисам дошао да икога критику- 
јер, Jep смо често иного и ми криви, али ми то не- 
heino да признамо. Лл ono mro сс ради у просвет- 
noj политици у Вардарској oaiionmm НИЈ6 крива НИ 
једна Влада. Није крмва ии једна Влада за то што 
се ДОГЦДИ да се код пас школс затиарају a да pfi 
отварају вове школе и нова одељења тамо где "^ 

има превпше. Ту смо ми си крнви, na смо можда 
криви и ми ica територије Вардарске бановине. Го- 
спздо, ja сам вам ово изнео са статистичким та- 
блицама прескочвшп можда и половину свога го- 
вора желећи тиме да дам могућности и другима да 
се овде појаве, али бих вас, господо, једно само 
молио, да у будуће укажете и ви потпору свакој 
Краљевској влади која овде xohe да води такву 
политику да сматра целу државу као једну бано- 
вину, a не једну бановину као државу. 

Напослетку завршавам овај говор са дубоком 
вером, да ће Краљевска влада посветити своју па- 
жњу и Вардарској бановини. (Пљескање). 

Potpretsednik Franjo Markić: Reč ima narodni 
poslanik g,  dr. Uroš Stajic. 

Др. Урош Стајић: Господо народни посланици, 
у Финансијском одбору, када смо претресали бу- 
џет Министарства просвете, на дугачко и на ши- 
роко изнета je наша просветна политика, специ- 
јално појединих одељења. Констатоваио je да код 
нас просветна политика 'Није онаква, каква je на- 
роду потрбна. Више се o6p?ha пажња вишој на- 
стави, средњој настави, него настави народно- 
основној, која има за циљ да просвети народ, да 
подигне његов културни и просветни ниво. 

Господо, основна настава, оваква каква je код 
нас, недовољна je, и ускоро he нас и Турска npe- 
cinhn у погледу писмености. 

Ми имамо крајева где има свега писмених 
30%. Један огроман део je неписмен. Код женскнх 
je неписменост још и eeha. Међутим, у погледу 
више наставе, у^погледу универзитета, средњих 
школа, ми бисмо могли да се меримо са најкултур- 
нијим државама. Ми, господо, имамо сваке године 
15.000 академичара. Поред тога у нашим средњим 
тколама имамо годишње 110 до 120.000 ученика. 
Tu млади људи, када заврше средњу школу, anco- 
лутно су неспособни за живот, jep je такиа паста- 
ва. Наше гимназије не дају паставу такиу да onaj 
који сврши рредњу школу буде способап за жи- 
вот. И ви господо, имате пуно прилика, баш ви као 
народии посланици да то видите и да то осегите, 
да вам се ти л.удп, који су свршили осам разреда 
гимназије, обесе o врат да им нађете службу. Оби- 
јају све министарско прагове, али се ne могу да за- 
после. Зашто? Зато што iicviajv стручног обра- 
зовања. 

Ми смо обратили највећу пажњу универзите- 
тима и вишим школама које стварају непродукти- 
нап еломепат. 

Гасподо, ja се cehaM када сам ja учио гимпа- 
зију да смо свега до IV разреда гимназије учили 
хришћансу науку. Ме1)утим откако смо со ујодппп- 
ли, наука чришћанск^ сч' учи И у вшппм разрсдима 
iiiMiiaii:tjo. Ja не знам каква je то потреба изиски* 
вала. Вероватно да je један клерикализам пзазиао 
другп к.к-рпкализам. И ми умссто да омо no гим- 
назијша увели кој« модерап јсзпк, na npiiMi'p cn- 
глески, да смо увели стенографију, да смо увели 
националну економију, задругарсгво, mro треба 
да зпа јодап м.'1ад чомок после 13 годппа тколова- 
ња, Место тога гослодо, мм впдимо да тај млади 
човек када нзађе после 20 година из школе сзи H? 
зна immra. Зашто? Зато mro ia клзукамо у шко- 
лама оним, што су иодерче и савремене.државв 
одавно избациле из својих програма. 
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И исто тако господо, као што се у просветном 
погледу не обраћа пажња на село, не обраћа се 
пажња ни у културном погледу. У просветном по- 
гледу je сеоска основна настава чисто градска. У 
јесен, основна школа зграби сеооког дечка који je 
радник, јер je код нас селЈак, инокосан na му и тај 
његов шврћа од 6 или 7 година помаже у раду, 
чува овце или свиње, и он мора да иде у школу, и 
да се одвоји од куће и од рада. 

У школи остаје до половине лета, до Видов- 
дана. Он je за рад и кућу потпуно изгубљен. To je 
чисто градска настава. Основна настава je no се- 
лима градска и зато je сел^ак не воли, зато je не 
прима, зато чини све да његова деца избегну шко- 
лу. У томе погледу потребна je реформа. Ja нећу, 
господо, да говорим o томе да ли je на штету 
стручне наставе подизана универзитегска и сред- 
њошколска настава јер je o томе овде доста било 
речи. Статистички подаци недостају, али ja сам у 
то тврдо уверен да ми имамо далеко већи број 
гимназија него што имамо укупно стручних шко- 
ла, na било да су то занатлиј^ске, трговачке и дру- 
ге школе. Дакле, целокупна настава, односно наша 
просветна политика, упућена je на фабриковање 
чиновника. 

У културном погледу сељак je исто тако запо- 
стављен. Ми имамо овде у буџету позиције за по- 
зоришта. Ja нисам антикултуран човек да мрзим 
позоришта, ма да врло ретко идем у позориште и 
у биоскопе, али није ораво да културне установе 
као што су позоришта издржава сељак. Имамо на- 
родие универзитете али no градовима. Имамо дру- 
re разне културне установе за које сед>ак подноси 
трошкове, плаћа их, али их не ужива. И то сељак 
осећа n шатра као један велики терет и неправду. 

Господо, овом приликом сматрам за своју ду- 
жност да изложим жеље једнога среза чији сам ja 
претставник. Ja сам претставник среза ца|риброд- 
ског. Taj срез, као mro знате после нашег уједи- 
њења присаједињен je Југославији. Taj je срез 
гкоиомски врло сиромашан, шума нема, сточар- 
ство Je слабо. Пре je тај народ ишао у емиграцију, 
у печалбарство, данас to не чини, јер му je ускра- 
lieno. Taj je свсг услед тога осу1)ен на пропаст. 
Срез нема путева. Један део среза уопште нема 
путева, чак ни доброг коњског пута. Ако не посто- 
је други разлози, требало би да постоје стратегиј- 
ски разлози, да паралелно граници имамо један 
пут који би тај срез пресецао. Сељак услед тога 
не мрже иреко';niMo да дотера иући товар жита 
или 6|iaiiiHa из вароши ради исхране. Доњи део 
сроза жтач) јо до скора од рудника угља званог 
„Јерма". Taj je рудник, upe две-три године пао 
nofl стечај, Сад се поравњао и чма могућности да 
проради li да се TOMe сиету створи могу^иост за 
зараду. Стога бих молио г. Министра саобраНаја, 
кога овде нема, да кад од других углЈених мајдана 
буде куиовао угаљ за наше жедезнице, купи и од 
овог иајдана,, јер би na тај начин дао могућности 
једном крају да /U)I)e до хлеба и зараде, једном 
крају кога само до Божића може да исхрани ле- 
тина, a даље нема могућности да жиии. 

To би гребало учипити ако ни због чега дру- 
гог ono иа националних разлога. Ja Ку вас пот- 
сетити na /loialiajo који су се одигравали у години 
1990 31 клда су тамошњи људи стављали главе 
v i()p6.\ да пренесу паклене иаиише за 300 динара. 
iliiji'  in чинила унек мропагамда, мего л.ута нево- 

ља; људи нису »мали хлеба и могли су бити лако 
купљени да чине оваква дела. 

Тамо има 6 недовршених школа. Има у селу 
Гајин Долу школа на самом царнградском друму, 
чији ће кров да .падне и да побије децу. Потребно 
je да се те школе бар из националног разлога до- 
врше, јер их општине не могу довршити, јер не- 
мају могућности. Сума није велика која би била 
потребна да се све те школе доврше и доведу у 
ред. Жалосно изгледа да неколико потпуно модер- 
них школа icroje недовршене и пропадају од вре- 
мена, међутим са 150—200 хиљада дин. могле бм се 
све те школе довршити. Ми смо у Финансијском 
одбору тражили срества на рачун других повећања 
која нису потребна и на једвите јаде, г. Министар 
финансија je унео 3 милиона динара за довршење 
свих школа у Југославији. Колико се сећам, noje- 
дини посланици у Финансијском одбору приликом 
дебате изјавили су да у сваком срезу има 10—12 
недовршених школа. Узмимо 300 срезова у којима 
има таквих школа, xohe ли онда сума од 3 мили- 
она динара бити довољно, и то под претпоставком 
ако се остваре вишкови, јер се и ова сума од 3 ми- 
лиона динара има да исплати од вишкова који се 
буду у буџету остварили. Ове школе треба до- 
вршити ради националног престижа, јер ja hy 
вам рећи отворено: ца.рибродски срез није 
још југословемски обрађен. И ми у том погледу 
имамо да обратимо највећу пажњу. Сам Цариброд 
имао je доскора такозвану прогимназију, четворо- 
разредну гимназију. To je систем гимназија који 
je Бугарска завела, no целој земљи, na чак и no се- 
лима. Данас има дуж границе' царибродског среза 
на бугарској територији у шест села прогимназије. 
У Цариброду била je прогимназија, али je укину- 
та. Основали су грађанску школу која има шест 
наставника. Међутим овај je свет научио на че- 
твороразредну гимназију и ja сматрам због тога 
што тај срез није потпуно југословенскп оријен- 
тисан, то нарочито наглашавам, јер Бугари имају 
одмах преко границе три такве гимназије, да na- 
ma држава не би смела допустити да њен пре- 
стиж у том погледу буде у минусу. Ja сам већ 
молио г. Мипистра a и сад га молим, да с об- 
зиром na чињеницу што у овом срезу владају спе- 
цијалне прилике да ту прогимназију обнови у Ца- 
риброду. Цариброђани би му били пеобично зах- 
вални. Mene je изненадило када сам први пут до- 
inao у Цариброд, да од мепе нису -пражили ништа 
друго неко да им се доврше школе и да им се про- 
гимназиа обнови. Мило ми je било да у један срез, 
у који први пут улазим, не траже нитта друго од 
од мепе nero само школе и просвету. 

И кад je таква ствар, ja бих молио Господипа 
Министра просвете да ту жељу Царибро^ана 
испупи. To пишта nehe стати државу, јер тамо по- 
стоји већ Грађанска школа са 6 наставника; издр- 
жавање њено стаје исто толико, колико и про- 
гимназије, те према томе, њено обпављање не би 
претставл>ало никакво оптерећење за државни 
буџет, ме1)утим у нациопалном погледу добила би 
се мпого. Ja сматрам да би тај аманет, који су ми 
ставили моји гласачи у Царибродском срезу, где 
je парод необично миран, вредап, штедљив, пот- 
пупо лојалан и исправан и према држави и према 
власгима, требало испунити, да би том народу и 
његовој жел.и требало изаћи у сусрет и зато и 
држим да се г. Мипистар o ову молбу iieiie 
оглушити. 
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Сматрао сам, господо, то за дужност да ка- 
жем, — кад су већ господа почела да говоре o 
невољама својих срезова, јер ми je то, као што 
рекох, не само дужност него и аманет, који треба 
овде да испуним. 

Имао бих, господо, да поменем још једну 
ствар. У овоме буџету односно у овим дванаести- 
нама, ви ћете видети код главе 11 која говори o 
Универзитету, пуно подтачака и пуно позиција o 
повећању броја професора. Ja би хтео да вам 
скренем пажњу на извесне прилике које владају 
иа нашем Универзитету. Наши универзитети по- 
стали су родбинске установе: отац доведе сина, 
таст зета, брат брата и све je то тако повезано 
једно с другим да ћете видети како читаве гене- 
рације рођака заузимају поједине положаје, почев 
од професора na до асистента. Да би се створило 
могућности за то, често се цепају поједине дисци- 
плине, поједине науке се расчлањавају, да би 
могли рођаци, зетови и браћа да заузму дотичне 
катедре. Ja нећу да говорим o научном квалитету 
тих снага. Част и поштовање правим научницима 
којих имамо на универзитетима. Али да тамо има 
и један велики број људи који, не чини велику 
част науци, то je несумњиво. Ja сам у Финансиј- 
ском одбору тражио од г. Министра просвеге да 
се позабави тим питањем, да се не стварају поло- 
жаји само ради рођака, кад нема за то потребе, — 
нарочито данас, кад економска и финасијска снага 
народа не може то да тшднесе. Имате таквих при- 
мера на Медицинском факултету' Имамо, господо, 
професора, који су скоро пре годину дана поста- 
вљени и нису ни једно једино предавање до сада 
одржали. Имамо 2 професора, који већ две годинс 
не држе предавања из једне од најосновпијих 
иаука на Пољопривредном факултету. Ми имамо 
пуно таквих појава на нашем Универзитету и г. 
Министар треба да се позабави тиме, јер то не 
само што није лепо и што није у интересу оиих 
високих научних институција, него то ствара и 
деморал код самих 1)ака кад они не могу за 
читаву годину дана да слушају једну дисциплииу 
која je основна за њихову струку. Ha ту појаву 
ja сам хтео нарочито да скренем пажњу и да за- 
могим г. Министра аросвете да се тиме позабави. 

Да кажем нешто и o средњој настави. 
Велики број гимназија није нам шотребан. Ви 
знате, на крају крајсва, да те гикшазије нису 
иишта друго него предспрема за оне који треба 
да дођу на универзитет и да доцније постану чи- 
новиици и падну држави на терет. Ja бих молио 
и сматрао бих да и Влада треба да поведе такву 
политику да наместо великог броја гимиазија 
ствара стручне школе: пољопривредне пјколс, аа- 
натске школе и све оне које he лиферовати про- 
дуктиван елеменат. Нс бих био, иише за овакву 
просветну политику која иде на то да ствара све 
иећи и ве1ш кадар чиновпика, којих и сада имамо 
већ толико да их држава не може да плаћа, и 
који претстављају 11|)аву опаоност ;ia државу и 
за народ. 

Господо, имао бих да свратим пажњу Влади 
OBOU приликом na још једпу чип.епицу која je 
створена изборима. И лрошла Влада, a и данашња 
Влада, избацила je из основних шкода Један ве- 
лики број добрих учитеља. Ha основу csofa 
дискреционог права р. Мипистар просвете Je отпу« 

стио велики број учитеља. To су учитељи који 
имају no седам, осам, девет година указне учи- 
тељске службе. Они сад обијају прагове поједи- 
иих Министарства, хватају за пеш овог или оног 
народног посланика да га у службу врати. Г. Ми- 
нистар просвете треба да се тим питањем поза- 
бави, да прибере податке за те учитеље који су 
отпуштени, јер ja имам пуно уверење да je један 
огроман број учитеља отпуштен на просту до- 
ставу каквог партијског кортеша или полиције. 
Правда изискује да се то питање узме у обзир и 
да га г. Министар прими к срцу, те да се сви ти 
људи који су неправедно избачени из службе, a 
при том су одлични радници, врате у службу. To 
изискују и правда и морал. 

To сам укратко имао да кажем поводом V раз- 
дела — Министарства просвете. To су напомене 
које накнадно чиним, a које сам учинио и у Фи- 
нансијском одбору. Ми смо у Финансијском од- 
бору дали доста сугестија г. Министру просвете. 
Хоће ли од њих учинити употребу или не — то 
je његово право. Ja пак чиним оно што ми дуж- 
иост као народном посланику налаже. (Пљескање 
на левици). 

Poipretsednik Franjo Markić: Reč ima narodni 
poslanik g. Kabalin, da u svojstvu izvestioca manjine 
stavi neke pimedbe. 

Izvestilac odborske manjine Nikola Kabalin: Go- 
spodo narodni poslanici, ja bih želeo kratko da samo 
upozorim g. Ministra prosvete na neke sugestije koje 
smo dali u Finansijskom odboru. Pre svega što se 
tiče osnovnih škola, što sam iznco i u generalnoj 
debati, držim da je dotacija za osnovne škole daleko 
premala i da bi je bezuvjetno trebalo povisiti. Drugo 
važno pitanje jeste pitanje udžbenika. 

Kad se uzme broj djece koja polaze osnovne i 
srednje škole, prosto je nerazumljivo zašto država u 
vlastitoj režiji ne izdaje udžbenike. Ne samo da bi to 
bilo u interesu same nastave, u interesu Ministarstva 
prosvete, koje bi moglo da rukovodi prosvetnom po- 
litikom Kroz' udžbenike, već bi od toga država imala 
i materijalne koristi. Broj knjiga koji se prodaje 
svakogodišnje za učenike, novac koji oni izdaju /a 
udžbenike ide u teške milioiie, i sigurno je da bi se 
dobitak od tih knjiga mogao vrlo koristonosno upo 
trebiti možda baš za podizanje osnovnih škola. Za- 
preka da to Ministarstvo prosvete ne provodi jeste 
interes nekoliko izdavača koji se stalno tome protive. 
Ja apelujem na g. Ministra prosvete da stane jednom 
na put tim intervencijama, da stane jednom na put 
tim zloporabama, i da odlučno naredi u svom Mini- 
starstvu: da se već jednom institucija naklade škol- 
skih knjiga za ćelu zemlju privede kraju. A onda 
se noće moći da kaže: da se nema otkuda da daje 
novaca za osnovnu nastavu. 

što se tiče dotacija u budžetu koje su dane i 
koje su male specijalno za osnovne, a i za srednje 
škole, ja bih molio g. Ministra prosvete da u prvom 
redu taj novac upotrebi na to, da se one zgrade koje 
su započete, a nedovršene, dovrše. Nemogućna je 
stvar da se tu dotiraju pojedine partije, pa da se 
započne sa jednom zgradom, i onda ona godinama 
stoji nedovršena. To pravi zlu krv, jer dok zgrade 
nema, bar je niko ne vidi i ne buni se, ali kad pro- 
lazite godinama, kao što mi godinama prolazimo u 
Zagrebu pored zgrade Fizikalnog instituta, i vidimo 
da ona već sedam ili osam godina stoji nedovršena, 
pitam ja vas: ne pravi li to daleko veću uzbimn, nego 
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druge stvari. Onda se kaže: neće da dadnu novac za 
dovršenje te zgrade. Onda se, gospodo, nemojte ču- 
diti da se ljudi bune i da ih to revoltira. Ja ću navesti 
takode, da u Zagrebu Ortopedski institut na Salati, 
na koji je primerice uloženo 5 miliona dinara, stoji 
još od 1930 godine nedovršen. Pre svega, taj novac, 
koji je utrošen u tu zgradu, pretstavlja jedan mrtav 
kapital, a s druge strane svi vi, gospodo, znate iz svog 
privatnog gospodarstva, da zgrada koja se ne upo- 
trebljava daleko više propada, nego ona zgrada koja 
je u upotrebi. Tu bi trebalo 2 miliona dinara za do- 
vršenje te zgrade, a ipak se to ne daje, nego se pušta 
da ta zgrada leži prazna. To nije nikakvo gospodar- 
stvo i to se mora najoštrije osuditi. 

Ja bih molio g. Ministra prosvete da ove moje 
napomene primi kao dobronamerne i da gleda da se 
one sprovedu u život, tim više, što to ne iziskuje ni- 
kakvih novih izdataka, nego naprotiv biće od koristi 
za državnu kasu. 

Potpretsednik Franjo Markić: Gospodo narodni 
poslanici, ovim je završen pretres V Razdela — Mi- 
nistarstvo prosvete. Prelazimo na glasanje. (Vasilije 
Trbić: Molim Vas da se prvo pozove vladina većina 
jer ovde nema kvoruma. Po Poslovniku potrebna je 
jedna trećina poslanika prilikom glasanja. Ja neću 
da tražim prozivku da ne bih ometao skupštinski rad, 
ali, molim Vas, g. Potpretsedniče. da pozove g. g. 
narodne poslanike da vrše svoju dužnost i da prisu- 
stvuju glasanju, te da bude prilikom glasanja prisu- 
tan onoliki broj poslanika koliki je po zakonu po- 
treban za donošenje skupštinskih odluka). Ja sam 
siguran, gospodine poslanice, kad dođe do glasanja 
da će ovde biti prisutan potreban i dovoljan broj g. g. 
poslanika prema propisima našeg Poslovnika. fVas;'- 
Uje Trbić: Vi ne možete biti sigurni, jer Vi pozivate 
sada na glasanje a ovde nema jedne trećine posla- 
nika. Ja ne želim da tražim prozivku, da ne bih ome- 
tao rad Narodne skupštine ali tražim da se pozovu 
poslanici iz većine da dođu ovde i vrše svoju dužnost. 
— Potpretsednik Franjo Markić naređuje da se zvoni 
po kuloarima i klubovima.) Gospodo narodni posla- 
nici pristupamo glasanju. Glasaće se sedenjem i 
ustajanjem. Molim g. i/.vcstioca da izvoli pročitati iz 
§ 2 predloga zakona o budžetskim dvanaesthiania 
partiju 210 V Razdela — Ministarstvo prosvete. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita iz § 2 pred- 
loga /akona 0 budžetskim dvanacstiiuima partiju 210 
V Razdela — Ministarstvo prosvete. 

Potpretsednik Franjo Markić: Prima li Narodna 
skupština pročitanu partiju 210 V Razdela — Mini- 
starstvo prosvete iz § 2 predloga zakona o budžet- 
skim dvaiiaostinama? (Prima. — Ne prima.) Ona g. g. 
narodni poslanici koji primaju neka izvole sedeti a 
koji su protiv neka 'izvole ustati. (Većina sedi). Ve- 
Ćina sedi, prema tome objavljujem da je partija 210 
V Razdela — Ministarstvo prosvete i/. § 2 predloga 
zakona o budžetskim dvanaestinama većinom glasova 
primljena. Izvolite čuti dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština, glasajući sede- 
niein i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji u smi- 
slu il. 102 Ustava i § (17 Zakona 0 poslovnom redu U 
Narodnoj skupštini usvojila većinom glasova kredite i 
posvima  ostalim  partijamaV Razdela-—Ministarstvo 
prosvete i to: 1) i/. § 2 predloga zakona 0 budžet- 
skim dvanaestinama kredite po part. 22.4—225, 229 
(sa izm. i dop. učinii-nim u Fin. odboru (zveštaj 
!•. odbora str. г.) 231, 282a, 246 -248, 2.г)() (sa izm. i 

dop. učinjenim u Fin. odboru — Izvestaj F. odbora 
str. 5), 255, 256, 258, 267, 267a, 270, 271, 277, 297, 
298 i 306; 2) iz § 3 predloga zakona o budžetskim 
dvanaestinama kredite po part. 198. 222—225, 231, 
232 (sa izm. i dop. učinjenim u Fin. odboru — Izve- 
štaj F. odbora str. 5), 256, 258, 266a, 270, 271, 275, 
277, 297, 298 i 315; 3) iz § 4 predloga zakona o bu- 
džetskim dvanaestinama kredite po part. 210, 223— 
225, 229, 231a, 258, 270, 271 i 277; 4) iz § 5 predloga 
zakona o budžetskim dvanaestinama kredite po part. 
276. Isto tako je Narodna skupština glasajući sede- 
njem i ustajanjem o svakom pojedinom paragrafu 
usvojila većinom glasova i §§ 48, 49, 50, 51 i 52 pred- 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama koji se spe- 
cialno odnose na Ministarstvo prosvete. — 

Gospodo narodni poslanici, konstatujem da su 
sve partije V Razdela — Ministarstvo prosvete ve- 
ćinom glasova primljene i da je prema tome i pretres 
V Razdela završen. Prelazimo gospodo na pretres VI 
Razdela — Ministarstvo inostranih poslova. Ima reč 
narodni  poslanik g. Mita Dimitrijević. 

Мита Димитријевић: Господо народни посла- 
ници. Ни једна држава нема тако утћрђени пра- 
вац у спољној политици као наша земља. Taj 
утврђени правац траје тако рећи кроз цео наш 
политички живот и то су наше традиционалне 
линије у спољној политици. Влада господина Сто- 
јадиновића примила je и продужила onaj поли- 
тички правац у спољној политици какав je био и 
за Владе г. Богољуба Јевтића a који je, треба 
отворено овде да признамо, био врло активан, 
врло срећан и донео je важне датуме у нашој 
спољној политици. Истину треба казаги као 
ис™ну. Једна од најзначајнијих одлика тога вре- 
мена била je да je Мала Антанта, од три државе, 
постала једна државна политичка међународна 
институција, један организам јединствеи који je 
на свима конференцијама излазио и истицао се са 
једном својом одређено и јединственом полити- 
ком. Декларација Краљевске Владе обележила je 
концизно, али јасно, те традиционалне линије 
иаше спол>не политике, које су утврђене: прво, 
уговорима o савезима и пријателЈСтвима, друго, 
традиционалним везама пријатељства према Фрап- 
цуској, треће, постојањем Мале Аптанте као је- 
динствепог политичког оргапизма, и четврто, што 
je отворепа перспектива везама, које одговарају 
пашем географском положају и пашој историји. 
(Мпрко Уpomemih: Тако je, Мито). 

Садашња ме1)ународпа ситуација, ГОСПОДО, 
бива све више заплетеиа. Видимо како дагађаји 
иду преко догађаја « како се преплићу, вндимо 
трку за пактовима. У свима ме1)уиародним пита- 
њима nama спољна политика je потпуно одре- 
ijcna, јер ми имамо одређене липијс, a то je ли- 
пија, тежње за миром у Европи и Свету (Једап 
глас: A који не зависи од nad). У томс смислу, у 
roj тежњп sa миром, као што рекох, створепа je 
Мала антанта upe толико година и њена акцпја 
je тако Molina, тако силна, и показује се ефпкаспа 
у одржавап.у мпра у цептралној Европи. Али, го- 
СПОДО, na обзорју 1шјавл>ује се једпа заблуда, na 
обзорју спол.не политике покааује се заблуда 0 
рестаурацији хабабуршке династије. У томе пи- 
тању Мала Аптапта пајиише и првенствено je 
заинтересована и зато мора да je у томе питању 
n пајодлучпија. У питању мира у централној 
Европи данас nocroje две акцијс. Са једне стране 
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говори ce o рестаурацији Хабзбурговаца, a с друге 
стране o Аншлусу. Са гледишта наше политике 
мира, ja сам уверен, да цела наша земља стоји 
као једна душа, у схватању овог питања. Мн 
нисмо ни за рестаурацију нити за Аншлус. 

Претседник аустријске владе г. Шушниг по- 
кушава да претстави литање рестаурације као 
унутарње аустријско питање и да би умирио свет, 
рекао je да то питање није актуелно. Господо, 
дужност je да са овога места то отворено деман- 
тујемо и кажемо да je такво тумаче№е сасвим по- 
грешно. Питање рестаурације Хабзбурговаца no 
уговорима o миру није интерно аустријско пита- 
ње, то je међународно питање, и може ce реша- 
вати само на бази међународнх уговора, како je 
и постављено. Што ce пак тиче тврђења да то пи- 
тање није актуелно, то ништа не значи, јер нешто 
што може бити данас и неактуелно сутра може 
бити актуелно. To није никакав политички разлог. 
AKO би ce ca које друге стране гледало на питање 
рестаурације, са мало више проницања и проди- 
рања у сам проблем, ако би -ce ■ишло површно и 
олако у томе питању, огрешилц би ce o важносг 
тога питањ;. и o његовим последицама. Ако би ce 
још и дозвољавала рестаурација и са које стране 
од наших пријатеља, и ако би они површно и 
олако гледали на то, онда отворено, господо, 
имамо рећи да бисмо ми у том случају били 
издани. 

И ако бисмо ми у томе питању били издани, 
онда ce нама остављају слободне руке у погледу 
нашег будућег опредељења и слободног одлучи- 
вања. Изјаве које стижу из Беча да Хабсбуршка 
династија нема територијалне аспирације, raj je 
разлог смешан, то je разлог који потире историја,. 
јер из историје знамо да je Хабсбуршка династија 
увек била за претерану територијалну експанзију 
и таквој изјави не може да ce поклони вера нити 
каква пажња. 

Уверен сам, господо, да je Мала Антанта и 
у питању Хабсбуршке рестаурације исто тако 
одлучна и сада као што je одлучна била у сви.ми 
питан>има. 

Господо народни послаииди, може бити v 
вези данашњих дога1)аја гребало би na оиомг 
месту да проговорим пеколико речи и o иашим 
односима са Италијом. Ми смо ce, господо, сви 
иедавно обрадовали када je италијански послапик 
г. Виола, предавајући акредитиве, говорио o прео- 
крету наших односа са Италијом и говорио да 
наступа не само помирлЈИвији курс него чак и 
пријатељски курс. Ми смо све то примили са нео- 
бичним одушевл>ењем и радошћу и констатовали 
смо извесаи напредак у глсдишту тога питања 
наших одиоса са Италијом. Јесте, господо, нас je 
говор г. Виоле обрадовао, али писмо могли доћи 
до закл>учка да je тај говор, који je тако пози- 
тиван, пашао одзива и у унутрашњој иолитици 
Италије у миогим и мпогим питањима која нас 
ппторссују. Пре снега, господо, за шооол.тање 
ситуације и спровођење иирољубиве политике 
пијс довол>но констатовати то на парче ха1)тије, 
што би ce послс прочитало приликом предаја 
акредитива, nei-o je иотребно да ce сгпори агмо- 
сфера у зсмл.и одакле долази посланик. Да би ce 
потврдиле речи грсподи ia посданика <> помирљи* 
вој и иријател.ској политици према iiamoj земљи 
тражи ce нешто што je логично, a то je; l) да 

италијанска штампа престане са писањем против 
наше државе; 2) да ce престане са фашистичким 
организацијама упереним против наше земље и 
да ce укину фашистичке организације које по- 
стоје у духу „про Далмација". (Мирко Урошевић: 
Али она je суверена држава!) Драги Мирко, слу- 
шам те кад ниси у Скупштини, али те не слушам 
кад си у Скупштини. Знам да говориш добра срца 
али те молим немој  ме, бар, у ово.ме прекидати. 

Potpretsednik Franjo Markić: Molim Vas, go- 
spodine poslanice, dq ne ulazite u diskusiju sa ko- 
legama. 

Мита Димитријевић (наставља): Тако исто мо- 
жемо ce запитати: Шта je ca терористима у Ита- 
лији? Зашто ce они још тамо држе и зашто ce 
јцш подржавају. Има их око 1000 и више еми- 
граната, сиротих и немоћних људи, који за парче 
хлеба падају у исукшење, те чине зла дела при- 
морани оскудицом и бедом. И ти људи, то je тај 
несрећни кадар, који ce организује и од њих ce 
праве они који ce цитирају као емигранти и ие- 
пријатељи наше земље. Има их, господо, да ne 
говорим o оним великим, који ce сад налазе у 
Италији и које Италија није хтела да изда, — 
има их на острву Липару и ino другим местима. 
O интересу обостраних добрих односа нама нс 
треба говорити. Ми смо један народ који верује 
у добре речи, na макар одмах те добре речи и 
не, биле потврђене чином, — али, ако ce иза до- 
брих речи дуго чека и чин, na он не дође, m- 
сподо, онда у нас добре речи немају никаква зна- 
чаја. Господо, зар немамо права да затражимо, 
у духу помирљиве политике, да сенатор Козарскп, 
који je познат, стане и не продужује више сн 
акцијом у стварању фашистичких оргаинзација, 
којима je објекат Далмација. Господо, има још 
једно питање које ми као приврженици мира жс- 
лимо да буде решено, ако хоће да ce дође до 
добрих односа. To je питање да ce италијанске 
власти понашају према нашој мањини, чији je 
број тамо око 500.000, бар опако како ce попа- 
шају према иемачокј мањипи, ono што je дозво- 
љено немачкој мањини то би требадо да 
ce дозволи и пашој мањипи. Hama југословенска 
мањииа, у Јулијској Венецији, нема im једне 
своје школе, ни цркве, ии свога листа na парод- 
ном језику, пити им <:е допушта уопште да го- 
воре na народном језику. Речи и политика ита« 
лијанског послапика г. Виоле, које наговештавају 
помиреп.е, na и пр<ијател>ство v односима, требаће 
да ce час upe потврде и делима. Јер ми, имамо 
једап једини пут и једну једину тежњу, a TO je 
пут и тежња за мир. 

Ми треба отворепо да призпамо да у Италији 
влада данас поред Kpa.'ba и једим келики чопгк, 
Мусолини. On je ЧОВек високих копцспција, у 
п.ому има Наполеоновског замаха; on je Човек 
Moluni и по духу и no акцијама u могао би јсдппм 
малим покрстом ка јачој машк^ччацији прија- 
тељства и у делииа створити у нашој земл>и увет 
рење D стварном и срдачпом пријател>ству) a гиме 
un ce, таквим делима, још nnmc потврдиЛе речи 
посланика Италије г. Виоле. (Мирко Урошевић 
упада у реч говорнику.) — Господо, ja nar лепб 
иолим да ие не прекидате v иојој речи, јер ми 
имамп ствари у којпма можсмо да t'e препиремо, '^ 
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o стварима o којима говорим, o томе се не мо- 
жемо свађати. 

Господо, народни посланици, нама се у по- 
следње време приговара, са разних страна кроз 
јавност и кроз непријатељску штампу да у нашој 
земљи завлађује немачки курс. Господо, ja могу 
слободно рећи да код нас не влада никакав други 
курс политике, него политика сарадње са свима 
великим државама, na и са Немачком, ако те др- 
жаве теже међународној сарадњи и миру. Ми 
смо увек били за њу и налазимо се увек на искре- 
ној сарадњи мира, само треба да стечемо у то 
чврсто уверење. 

И зато, господо, ево, један пријатељ овде 
дао ми je једну цедуљицу коју je сматрао да 
треба овде да кажем и ja потпуно сматрам да 
je тако. Он вели: „Ми желимо споразум са Ита- 
лијом и очекујемо са те стране доказе и оне исте 
жеље за један искрен споразум као што и ми же- 
лимо". Ja вам захваљујем, драги пријатељу, да 
сте овим још јаче потенцирали жељу нашу за 
споразумом. 

Господо, ми можемо да будемо горди, али 
наша гордост мало je сумрачена дубоком жа- 
лошћу, једним дубоким болом што je велнко дело 
балканске консолидације, велико дело нашега 
Краља, изведено може бити као последњи дар 
тога великог генија наше политике, да je тај ве- 
лики дар изведен тако, нека je Богу слава за тај 
дар, тако рећи пред његову смрт. Наш велики 
Кралз иије био онај победник који руши оне које 
побеђује. To je победник у име правде и Божје 
милости. Победник који je имао срца према по- 
беИеним, у толико више јер су то били браћа, као 
што су то Бугари, у толико више јер су то наши 
суседи. Дело консолидације Балкана уродило je 
једним одрећеиим тшктом, т. ј. пактом Балканског 
споразума. To дело остаје као један завпшан чин. 
И ми данас видимо са које год стране било да се 
срећу наши људи било да иду у Бугарску, било 
Бугари који долазе код нас, да имамо толико за- 
грл^аја срдачиих и искрених, да можемо да ка- 
жемо да из тих загрљаја неће иикада ни душа 
српског, југословенског пи душа бугарског на- 
рода, ми нећемо као непријатеЛ)И излазити иа 
онај страховити терен на којем je германска по- 
литика на челу са својим експопситом Фердинан- 
дом бугарскии крал^ем повела та два народа па 
крв и у рат. Ми смо, господо, у души са Буга- 
рима, у заједници на Балкану толико сложни и 
силни да смо тим самим пактом ликвидирали са 
пашим непријател.има, који пспријател.ски гле- 
дају на Балкаи. Балкан je ослобоНен. Балкаи je 
изиад Morvliiiocni да га ма која сила може па- 
пасти. (Узвици: Брло добро! Тако je!). 

Има, господо, једио питање које иама лежи 
na срцу, једно дело које je створио Блажеиопп- 
чивши Крал. Алексапдар имајући коај себе једног 
паметног човека г. Богол>уба Јевтића. (Гласопи на 
левици; Хиала Бам лепо!) Ja Вам то отворено,'го- 
сподо, кажем. И ja бих једино пожелео г. Бого- 
љубу Јевтићу ла сс уклони са места и пута на 
1ч()\и' je сада и да се, као Бенеш, apatH на место 
на комо je користан био. Ja сам казао све што 
имам м не могу са свима вама полемисати. 

Ja прелазим на Једну ствар која иама свима 
лежи на срцу, a го je ствар наших односа са Сов- 
јетском Русијом. Гооподо, ja сам уверен да нема 

ниједног нашег сељака, да нема ниједног грађа- 
нина који у души искрено не гаји најбоље осе- 
haje према Руоији. C друге стране можемо ка- 
зати да je Совјетска Русија у односу према нашој 
земљи у односу према Балкану утврдила извесне 
основе, услове и то као значајне услове, да би ja 
може бити са 50% истине рекао да je Балкански 
споразум баш наступио, јер су се односи према 
Совјетској Русији променили почев од 3 јула 1933 
године после закључења пакта o дефиницији на- 
падача. Када се je ca Русијом тај пакт закључио 
читав низ држава, почев од севера до југа, од 
Пољске до Турске, нашао се je на истој линији у 
тгатању схватања нападача « та једнодушност на- 
шла je свог израза у поменутом Пакту o дефи- 
ницији нападача. 

to je, господо, допринело да се и на Балкану 
дође до идеје споразума са већом сигурношћу и 
вером. Ми, господо, у нашој историји, na ако хо- 
ћете и у политичкој историји, имамо само једну 
традицију, коју наш народ никад није издао, од 
проте Матеје Ненадовића до Николе Пашића, a та 
je традиција: увек бити с Русијом и увек имати 
вере у Русију. (Усклици: Живела Русија!) 

Господо, ja сматрам и видим, да Русија скре- 
ће, видим какву je улогу имао Литвинов за време 
једног великог и тешког међународног поцеса у 
Женеви, видим колико je дубоки ocehaj правде и 
борбе против међународних терористичких орга- 
низација. Иако je Русија опт^^живана због теро- 
ризма ипак je она отворено била противу држања 
и потпомагања терористичких организација у 
свету. 

Господо, ja имам да кажем једну исти- 
ну: прошло je време кад се мислило на односе са 
Русијом кроз једну мистику. Не мисли се на одно- 
се са Русијом кроз мистику и Осећање него се ми- 
сли o успоставл>ању односа са Русијом од срца, 
кроз чисто реално схватање, кроз своје интересе. 

Господо, ми врло добро знамо да je Ло!д 
Uopij, кад су га оптуживали, зашто хоће односе са 
Русијом, рекао: Оно што je интерес Бнглеске, na 
макар се ja и са људождерима погађао, то ће пре- 
вагнути и довести ло споразума. Ми знамо у ка- 
квим je односима била Русија са Фраицуском и 
знамо да je Русија дуговала Француској и како je 
имало мало изгледа да Француска наплати свој 
дуг, na je дошло до споразума између Француске 
и Русије. Ми знамо за односе Русије са Сједиње- 
ним Америчким Државама. Знамо да Сједињене 
Америчке Лржаве никако нису хтеле да признаду 
структуру Совјетске Русије, na знате са каквом су 
помпом обновл^ени ти односи. 

Најзад, господо, ja hy поменути Бугарску. Ви 
ирло добро знате крваве догаНаје у Бугарској за 
време Цаикова које су извришоци покушали да 
бране кроз Европу ово убиство 30.000 бутарских 

1сел->ака тиме што су тобоже спречили бол^шевизам 
на Балкану, na ево и Бугарска je призпала Совјет- 
ску Русију. 

Најзад, господо, има један разлог који се не 
може признати. Обично се каже: Не можемо ући 
с Русијом v везу зато mro се може бол^шевизам 
јавити у нашој земл>и, Зар можемо да се признамо 
слабијим и од Албаније и од свих малих држава, 
да само због тога нећемо ући у односе са Русијом. 
Ja na то гледиште имам само ово да кажем: Однос 
icn Русијом мора да буде дело паших иптереса и 
кад влада, ова или она, буде нашла да ти интереси 
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постоје и да стога треба признати Русију без ика- 
кве мистике, без икаквих осећаја, нека слободно 
иде тим путем и у народу ће наићи на одобравање. 

Ja сам овим својим говором завршо што се 
тиче прегледа наше спољне ситуације. Без инкри- 
минација, без славопојки ма коме. Ако je ко извр- 
шио своју велику дужност достојно и успешно, ja 
сам 1срећан. Ja сам имао прилике, када je овде (по 
казује према министарској клупи) седео (Boja 
Ђорђевић: Не ти нећеш никада на то место сести). 
Нека се г. Boja Ђорђевић добро причува да не 
седне на неко друго место. Када je на овоме месту 
седео г. Boja Маринковић, онда сам ja ипак отво- 
рено и јасно казао, да je г. Јевтић имао један сре- 
ћан период руководећи се највишим инструкција- 
ма нашег Великог Краља и да je дошао до пози- 
тивних резултата. 

To je оно што сам ja 'HaponHTo хтео да истак- 
нем. И ja желим да наша политика, увек јака и 
силна на традиционалним својим ли«ијама, и даље 
остане на томе путу којим иде и на коме до сада 
није никаку грешку учинила a нарочито никакву 
грешку у погледу чувања части и нашег интегри- 
тета. (Одобравање). 

Potpretsednik Franjo Markić: Ima reč narodni 
poslanik g. Vojislav Đordević radi ličnog obja- 
šnjenja. Vreme trajanja govora je 5 minuta. 

Војислав Ђорђевић: Народни посланик r. Mina 
Димитријевић хтео je да буде пророк na знајући 
да данас не постоје пророци повукао се и није 
ми дао место части и будућности na овим клу- 
пама, али ми je предвидео место части на другим 
клупама. Можда место части у затвору. Господо, 
каква времена иду, биће ми част да н тамо будем, 
већа част можда него да будем у друштву Mine 
Димтријевића и овде. Већа част зато, господо, 
што кад ово говорим, ja сам поднео овде три ин- 
терпелације против г. Мите Димитријенића и само 
у интересу једне друге установе ja сам желео када 
je он повукао интерпелацију o Савезу, да пову- 
чем и те своје интерпелације, али чувајући још 
увек своје право да једнога дана овде у Парла- 
менту изнесем анационални рад г. Миге Димитри- 
јевића o коме сведочи јодан докуменат који je 
издао Ванча Михаилои. (Граја) Господо, браиећи 
себе и бранећи своју част, овде објављујем^ да 
остајем при својим пнтерпелацијама и да hy овде 
jamio у Парламенту указати на стпари од којих 
he г. Мита Димитријевић црвенити. (Народни no- 
сланик Мита Димитријевић излази на гоаорницу 
и тражи реч  ради  личног објашњења.) 

Potpretsednik Franjo Markić: Nemate pravo na 
reč. (Nastaje velika graja — Narodni poslanik Mila 
Dimitrijević protestvuje — Ponovna graja i objašnje- 
nja.) Prekidam sednicu na pet minuta. 

(Posle  prekida). 

Potpretsednik Franjo  Markić:  Gospodo  narodni 
poslanici nastavljamo sednicu. Pretres VI razdela — 
Ministarstvo inoslraniii poslova je završen. Prelazimo 
na glasanje. Glasače se sedenjem i nslnjanjem. Molim 
g. izvestioca da izvoli pročitati iz § 2 predloga za- 
kona o budžetskim dvanaeslinama partiju 316 VI 
Razdela — Ministarstvo  inostranih   poslova. 

Izvcstilnc Nikola Sokolović pročita iz § 2 pred- 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama partiju 316 
VI  Razdela  — Ministarstvo  inostranih  poslova. 

Potpretsednik Franjo Markić: Prima li Narodna 
skupština pročitanu partiju 316 VI Razdela — Mini- 
starstvo inostranih poslova iz § 2 predloga zakona 
o budžetskim dvanaestinama? (Prima. — Ne prima.) 
Ona gg. narodni poslanici koji primaju neka izvole 
sedeti a koji su protiv neka izvole ustati. (Većina 
sadi,.) Većina sedi, prema tome objavljujem da je 
partija 316 VI Razdela —.Ministarstvo inostranih 
poslova iz § 2 predloga zakona o budžetskim dva- 
naestinama većinom glasova primljena. Izvolite čuti 
dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština, glasajući se- 
denjem i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji u 
smijšlu čl. 102 Ustava i § 67 Zakona o poslovnom 
redu u Narodnoj skupštini usvojila većinom glasova 
kredite i po ostalim partijama VI Razdela — Mini- 
starstvo inostranih poslova i to: 1) iz § 2 predloga 
zakona o budžetskim dvanaestinama kredite po part. 
321, 326 i 327 2) iz § 3 predloga zakona o budžet- 
skim dvanaestinama kredite po part. 321; 3) iz § 4 
predloga zakona o budžetskim dvanaestinama kre- 
dite po part. 325a; 4) iz § 5 predloga zakona o bu- 
džetskim dvanaestinama kredite po part. 316—318, 
321, 326—328, 330—336. Isto tako je Narodna skup- 
ština, glasajući sedenjem i ustajanjem o svakom po- 
jedinom paragrafu usvojila većinom glasova i § 53 
predloga zakona o budžetskim dvanaestinama koji se 
specialno odnosi na Ministarstvo inostranih po- 
slova. — 

Gospodo narodni poslanici, konstatujem da SU 
sve partije VI Razdela — Ministarstvo inostranih po- 
slova većinom glasova primljene i da je prema tome 
i pretres VI Razdela završen. Prelazimo gospodo na 
pretres VII Razdela —■ Ministarstvo unutrašnjih po- 
slova. Ima reč narodni poslanik g. Mihailo Lješević. 

Михаило Љешевић: Господо иародии посла- 
ници, разгледајући буџет прихода и расхода за 
1934/35 годину пало ми je у очи да je 50% од 
расхода предвиђено на личне издатке. Исто тако 
разгледајући предлог закона 0 буиепским двана- 
естшама пало ми je у очи да je у већини ресора 
50% расхода предвиђеио такођер за личне из- 
датке. У овом предлогу у ресору Министарства 
унутрашњих послова у додатцима предвиђају се 
расходи у суми ОД 2,319.248 динара. Од тога за 
.тчпе расходе предвиђа се 1,074.284 динара a само 
остатак од 545.000 дииара предвиђа се на матори- 
јалне пздаткс. 

Господо, морамо се запптатп и забршути кад 
видимо да се у државном буџету уноси Б0Ж на 
личпе раеходе a осталих 50% на све остало. A кад 
имамо у виду и то, да се од оних 50",', ne оствари 
mi 30"/; онда апачи за матерпјалие и остале из- 
датке остаје само 30 7/, за предаиђене државне 
расходе. 

Ono  iioiu'lianan.e  личпи.ч   расхода,  a  парочпто 
v ресору Министарства унутрашњих послова, no 
мом MUHI,i.en.\-, долази отуда, mre) подела рада из- 
међу Мииистарства унутрашших послова и у ба- 
новинама није спроведена онако, како je то пред- 
виђено Законом o уиутрашњој управи. Установ« 
л.епе су бановине, уведена су cna оде.ч.еп.а, no 
0—7 одеЛ)ења, постапл.епп су пачелипцп, еаиег- 
НИЦИ iiniiiii п ini/Kii, секрегари n ОСТвЛО oeoo.i.e, 
a/m посла за њих нема. Ме^упш, у Министарству 
унуРрашњИХ поелона, као n v OCIM.IIIM мпииетар- 
сгипма,  cna  еу  МбСТа  И  дал.е  ладржапа   и cnn  су 
чиновници u даље задржаии. Зашто и због чега 
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до данас подела рада између појединих ресора и 
банских управа није извршена, мени није познато, 
али надати се je да ће данашња Краљевска влада 
ову поделу рада између појединих ресора и бан- 
ских управа у што краћем року извршити и да ће 
се онај опроман број, нарочито виших чиновника, 
у појединим министарствима и код банских упра- 
ва смањити, те на тај начин смањити и плате од- 
носно лични издатци у свим ресори.ма. 

Господо, no буџету и no овом законском пред- 
логу o дванаестинама, државни буџет износи око 
10.000,000.000 динара. Али браћо не треба забора- 
бити ни буџете банских управа ни буџете општин- 
ских управа. У свакој бановини мора да се плаћа 
бановински прирез и у свакој општини морз да 
се плаћа општин'гки прирез. Бановински пооредни 
и непосредни приходи као и општински приходи, 
no моме мишљењу, не износе ништа мање но што 
износи државни буџет, што значи да порески об- 
везници Краљевине Југославије морају да плате 
око 20 милијарди динара за једну годину. И ja 
браћо, остављам вама; јер сте и ви људи из на- 
рода, који познајете прилике сваки у свом крају, 
да цените да ли платежни обвезницн југословен- 
ски могу издржати и платити 20 милијарди ди- 
нара за једну годину, a нарочито за 1935'36 го- 
дину која je једна од најнероднијих и најнеунос- 
нијих година за последњих 4 и више година. 

Господо, кад сам поменуо поделу рада и чи- 
новнике no државним надлештвима и ресорима и 
у бановинама, морам се обазрети на поделу и у 
појединим бановинама и надлешгвима. Чиновници 
no бановинама, онолико колико их имамо квали- 
фикованих И способних задржани су у банским 
управама, a мање школавани и неспособнији чи- 
новници послати су у срезове, ма да функције чи- 
новничке no срезовима имају много већега зна- 
чаја, него чииовника у банским управама. Чинов- 
ници no срезови.ма имају да примењују законе, 
дакле имају улогу извршиоца ушравие власти, али 
сем fora имају често пута и судсКу и извршну 
власт. Тако пешколовани и не1способНИ чиновници 
данас доносо просуде o слободи грађана, o браку 
и осталима, за које je потробио потпуно школо- 
naibc, и што je најглавније, оки су у поједипим 
крајевима наше земл.о ти који врте акта извршне 
власти. Неспособност чиновника, који управл.ају 
n руководе законима, учинила je то да су извр- 
шења у нашем крају заостала голико да се ти чи- 
новници, који су данас тамо, не могу од tora ве- 
ликог посла отарасити за неколико година. 

Од коликОг je утицаја правосуђе на све гране 
привреде, a нврочито од стране извршне власти, 
види се пајбоље no томе, nno се дотерало дотле, 
да се од 1924 и 1925 годии« није ништа ваплаћи- 
вал(Ј, na Се далО поиода и могућиости пижим сло- 
јевима, a нарочито сељачким слојевима, да сма- 
трају да се ono неће пикад mi плаћати и нису ни- 
како mi илаћали. Да су се међутим оврхе сврцга- 
вале благовремено и да су извршне власти биле 
ликвидме, ми дапас у нашем крају ие бисмо имали 
ни половипу од ових сел.ачких дугова, које данас 
имамп. .lep У годинаМа 1925, И)26 и 1927, ако je 
jciaii земл>о|радн)ик дуговао 10 до 15.000 дшара, 
да му je тада измршиа власт иридала једап хекгар 
земље on on могао платити све те своје дугове, 
сва државна потражибања. A.'in данас, ако он ду- 
рује ту исту суму, мораће му иродаг три хектара 

земље, na ипак не може да плати нити приватна, 
нити државна потраживања. 

Поред ових издатака у бановинским и оп- 
штинским прирезима наш народ мора да плаћа и 
огромне трошарине и огромие пијачариие, које 
су, као неки најновији модел, неку најновију ме- 
тоду, увеле варошке општине. Moj срез који се 
налази између две-три вароши, у таквој je ситу- 
ацији да ако један сељак из мога среза жели да 
оде у једну, другу или трећу варош мора да плати 
на све што уноси једну огромну трошарину, na 
потом пијачарину, мерину и остало. To износи 
таман толико колико бановииски, општински и 
државни издаци. Има општина које наплаћују се- 
љаку за један пар увезених волова no 70 до 80 
динара без обзира да ли су ти волови продати или 
не. У случају да волови нису продати, трошарина 
им се не враћа. To значи ако један сељак доведе 
једне исте волове три-четири пута, он мора и три- 
четири пута да плати ту (Суму. Па не само ако 
сељак доведе крупну стоку, него ако ма шта унесе 
у варош почевши од jaja na до најситније стоке, 
на сваку и најмашу ствар, мора да плати улазнпну, 
пијачарииу  и  остало. 

Сељак нема велике захтеве и прохтеве. Он je 
окроман. И зато треба да му се створи могућност 
да оно што производи може слободно и несметано 
уновчити, na макар и no ценама које данас вла- 
дају. Али незгодно му je, и тешко му пада, да он 
од тога у вароши оставља no једну трећину или 
једну четвртину. Долази се до тога да се ствара 
између села и вароши завист и мржња и пакост 
због оног што варошке општине узимају од села. 

Било je речи o бановинама, као што сам мало- 
пре поменуо, када еам рекао дв подела рада није 
извршена како треба и да поједини ресори нису 
уступили бановинама надлежност. У више случа- 
јева можете се обратити за један nocao Банској 
управи, a можете се обратити и директно Мини- 
старству. Па када тако стоји ствар, онда значи 
да су банске управе један мост преко суве реке, 
na ако хоћете можете ићи преко моста, a ако хо-. 
ћете, можете ићи и испод моста. 

Зато je препоручлЈИВо да се банским управама 
да потпуна самоуправа и да оне у својој надле- 
жности свршавају послове што боље и што ли- 
квидније. 

Осим тога препоручљиво je да се у крајевима 
где закон o извршењу и обезбеђењу није ступио 
na снагу уведе што npe, те да би се ови важни no- 
слови код банских управа односно од неспособних 
чпновника за вршење тих послова изузели ,и да 
се raj утпцајпи фактор и остали nno npe повуку 
1(3 надлежности начелства. 

Ilo одоореп.у Претседништва нека ми буде 
допуштено да проговорим неколико речи и o бу- 
иету и o амандмаппма који се односе на Мипи- 
старство просвете. Предвиђено je у једном аманд- 
ману да Мипистар просвете може издати 3 мили- 
она динара за довршење народних школа које су 
почете a недовршене и затим предвиђено je да се 
у ,Београду подигне зграда за правни факултет, 
да се подигну две гимназије, na je затим одобрено 
и да се подигпе n кеј код Београда са неколико 
милиона дипара. Ja пемам против тога ништа да 
сс то Све уппт кад зато има кредита и покрића, 
a m морамо водити рачуна и o крајевима у уиу- 
ipainii.ocTH, јер пмамо места где кма гимнааија 
али  гимназијских зграда нема. Пре  подесет и не- 

23* 
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колико година Топлички округ присаједињен je 
Србији, али држава (никада од тога В;рел1вна није 
стигла да подипне једну зградз' за гимназију у 
Прокупл>у, него и данас се служи са општинском 
зградом. Зато бих молио Краљевску владу и г. 
Министра просвете да нађе кредита и могућности, 
те да се подигне једна зграда за гимназију у Про- 
купљу.   (Пљескање  и  одобравање) 

Potpretsednik Franjo Markić: Reč ima narodni 
poslanik g. Vasilije Trbic. 

Василије Трбић: Господо народни посланици, 
у нашој земљи не иде ништа као што треба, na ие 
може да иде ни овде у Народној скупштини, a кад 
се говори специјално o буџету Министарства уну- 
трашњих дела r. Министра унутрашњих дела 
нема овде. Јуче je Претседник Краљевске владе 
г. др. Стојадиновић овде изјавио пред Народном 
скупштином да ће закони ове земље, онакви какви 
су и док су они у важности ^чти поштовани и 
уважавани како од саме Краљевске владе, тако и 
од свих и свакога у овој земљи који треба да се 
законима покоравају. Да видимо сада, господо, 
да ли постоји каква разлика између речи и дела. 
Речи смо чули, a |сада да видимо каква изгледају 
дела. 

У § 13 Закона o зборовима и удружењима 
каже се овако: 

„Кад се намерава основати политичка странка, 
оснивачи, којих мора бити најмање 100, биће ду- 
жни да уз програм и правила странке, поднесу 
и својеручно потписану пријаву Министру уну- 
трашњих послова. Потписници пријаве, оснивачи, 
уз ознаку својих презимена и имена морају у при- 
јави назначити још и своја звања, односно зани- 
мања и места из којих су. 

Одлуку којом се допушта односно не допу- 
шта оснивање политичке странке донеће Мини- 
стар унутрашњих послова у сагласности са Мини- 
старским саветом у року од месец дана од дана 
пријема пријаве у смислу предњег става, a npo- 
тиву исте нема цравног лека. Ta одлука Минисгра 
унутрашљих послова има се саопштити на потпис 
једноме од потписника пријаве у року од десет 
дана од дана када je донета. 

Одлука којом се допушта оснивање иолитичке 
странке објаниће се у „Службеиим новшшма" у 
року од десет дача од дана када je донета. 

Потписници прнјаве, после саопштоња одлуке 
којом je одобрено оснивање странке, могу при- 
ступити уиису члапова и стварању одбора (орга- 
низација) политичке странке." 

§ 14 гласи оиако: 
„Организовање политичке стране има се тако 

ировести да странка мора имаги одбор (органи- 
зацију) са најмапзс no 30 чланова у половини 
укупиог броја срезова у држаии, с тим да су ови 
срезови на територији бар две трећине бановина." 

Дакле, као mro видите, Заков o зборовшш и 
удружеп.има јасио каже какве MOI \- да буду поли- 
тичке странке дбк je овај закон на снази, a г. 
i [ретседник владе нам \v казао да je onaj закон 
na снази, чак шта више, да мора да се поштуј^- 
Мс!)утим, господо, no Закону <> зборовима и удру- 
жеи.има само политичке странке организоване no 
Зикопу o удружењима могу да држе јавне поли* 
гичке зборове под отворенши небом. Кикакве 
друге странке, нккакве друге политичке оргаиИ' 

зације, које нису основане no овом закону, не 
могу и немају право да држе јавне зборове под 
отвореним небом. To je јасно слово закона. Taj 
закон који треба да се поштује у овој земл>и, ои 
се, господо, не поштује. Он се не поштује, него се 
држе зборови политички оних странака које се 
нису пријавиле no овом закону и нису дозвољене 
no овом закону и које говоре оно што no овом 
закону није дозвољено говорити на јавним зборо- 
вима. Према томе, између речи г. Прелседника 
Министарског савета и дела постоји једна огром- 
на разлика, a то je на штету државног аутори- 
тета, на штету закона. 

Ja питам г. Министра унутрашњих дела и 
Претседника Краљевске владе: Кад je дозвољена 
политичка организација Самосталне странке, чији 
je шеф г. Вилдер држао збор у Грубишном Пољу? 
Ja питам г. Претседника Краљевске владе кад je 
дозвољена политичка организација Земљораднич- 
ке странке, чији je шеф г. Јован Јовановић држао 
збор у Бањој Луци? Ja питам Претседника Кра- 
љевске владе кад je дозвољена политичка органи- 
зација Демократске странке чији je збор држан 
јуче у Крушевцу a други у Шапцу? Ja питам, кад 
je дозвољена организација Хрватске сељачке 
странке, чији je, не само био збор него нешто више 
од збора јуче и прекјуче у Загребу. Ha велики 
празник, на рођен-дан г. др. Мачека у Загребу 
није био само један збор, него су биле манифеста- 
ције, односно демонстрације готово у целој Сав- 
ској бановини. Коме je пријавл)ен тај збор и на 
који начин, ja незнам, ал je познага ствар да су 
ова два дана биле такве демоистрације у Загребу, 
да се тако викало да je то апсолутно противно 
Свима законима ове земље, na и Закоиу o зборо- 
вима и удружењима. Te демонстрације, које су 
биле тако страшне у Загребу, да се водила борба 
читава три сата око српске цркве, a то je донела 
и „Политика", и кад се зна какав утицај има Влада 
на нату штампу, јер jom стоји стари закон o 
штампи, и кад je Влада дозволила да ono нрође 
кроз ступце „Политике", онда можете мислити да 
су ти дога1)аји били миого и много већи и омсеж- 
нији и на већу штету државе, него што je TO наша 
штампа могла да донесе. 

Г. Претседник Владе није сматрао за по- 
требно да нам у јучерањем свом говору o томе 
ма шта каже и да упозна Народиу скупипипу са 
тим дога!)ајима и каже нам овде какве мере мисли 
Влада предузсти да би се поштовали закони овв 
земл.е. Г. Претседпик Владе пије сматрао за no- 
требно да o томе ма шта саопшти Народном прет- 
ставништву овдс, и ако су ови догађаји од ona 
диа дана у Загребу од историјског значаја. Иису 
то обичие домонстрације нити обичне манифеста- 
ције. (Жагор и упадање говорнику у реч). 

Potpretsednik Franjo Markić: Molim gospodu 
poslanike da no prekidaju govornika, a g. poslanika 
molim   da   nastavi   SVOJ   gOVOf. 

Василије ТрбиН (наставл)а): Ти догађаји који 
су се одиграли ona два дапа у Загребу, ОД нсто- 
ријског су зиачаја за пашу земл>у. Оии су од исто- 
ријског значаја јер нам показују у ком се иравцу 
kpetic nama полптика И КОЈИМ путем ПОЧИЊб Дв 
нде nama 8емл>а. Шта се клицало у Загребу: Тамо 
се клицало: „Живела слободна Хрватска! Доле Ју- 
гославија!" To су биле речн које су јуче целога 
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дана изговаране у Загребу. Није то ништа 
страшно што су ношене хрватске заставе! Није 
такође сграшно ни то што су ове заставе свуда 
биле извешене no Загребу; страшан je начин како 
je све то дошло и терор са којим су те заставе 
биле извешене. (Један глас: To може бити само 
на штету г. др. Мачека). To je на штету ове др- 
жаве и закона ове земље. Мене у овом случају 
не интересује г. др. Мачек него су за мене од 
интереса закони ове земље и за мене je од «н- 
тереса то што je казао Претседник Министарског 
савета: да се закони морају поштовати, a ти се 
закони међутим не поштују, и ja то овде конста- 
тујем. A ви, господине, треба да знате да се овде 
не. налазите међу пацијентима ветеринарским него 
међу народним посланицима. (Смех) Дакле, као 
што видите, господо, између речи г. Претседника 
Владе и између дела, постоји велика разлика. И 
баш због те разлике, која je тако очигледна на 
штету државног јединства и на штету свега онога 
што преставља целину ове земље, овде се не на- 
лази Министар унутрашњих послова који би тре- 
бао o томе да да своју реч и да каже како он 
гледа на ове догађаје. 

AKO посматрамо како се развијају ствари и 
како г. Министар унутрашњих дела на њих не ре- 
агира, то значи да г. Претседник Владе сматра да 
сс закони ове земље треба да поштују, a г. Ми- 
нистар сматра да ти закони не вреде. Значи да je 
r. Министар унутрашњих дела, доследан својим 
пунктацијама, шунктацијама до inpe две године, 
ради којих je био у интернацији, јер je он у тим 
пунктацијама казао да се ништа што je доиесено 
од 6 јануара до сада, да се ни један закон не 
може сматрати законом и да није обавезан за 
њих. To исто казао je и г. др. Мачек. Изгледа да 
г. др. Корошец, остаје доследан себи и да он те 
законе не признаје и ne поштује и да се за то 
ваљда и води унутрашња политика наше земље 
која смета унутрашњем реду и миру свих гра- 
1,ана. (Један глас: Кад je био интернирам, ви сте 
били народни посланик и одобравали све то.) И 
кад je пуштен био сам. 

Potpretsednik Franjo Markić: Molim Vas, go- 
spodo, da ne prekidate govornika. Molim vas g. Tr^ 
biću, izvolite  nastaviti svoj  govor, 

Василије Трбић (паставља): Господо, јавно се 
говори o федеративпом уређењу државе. .lanuo се 
вређају иајвише институције ове земље. Овде со 
каже да je ово Влада смирења. Ja ку вам пока- 
ЗвТИ само једпим прпмером како то смирење 

■изгледа на герену, Пре пет дана једаи Хрват из 
околине Загреба обу^ао je шумадијско одело, 
што сматрам да то пије рикакав грех, и дошао je 
v Загреб, кад je дошао у Загреб, иаиала га je је- 
дпа руља и нопребијала. Дошла je полиција и 
исандармерија да кнтервенишу. Како je интерве- 
micano? Интервенисано je на тај начин mro су 
ухапсили онога који je оио испреоијаи n одведен 
у затвор. (Један глас: Јели го тачно?) Господине 
посланиче, ono mro говорим тачнб je. Taj човек 
доведен je у затвор, и кад су дошли други да нн- 
гервенишу и питају зашто су гога човека довели у 
затвор и зашгго нису ухваћени наиадачи, npfer- 
ставник државне власти je казао да ori није могао 
да интервенише на raj начин да ухапси нападаче, 
јер су нападачи јачи од њега и од свих власти у 
3arpei6y, n да би спасли живот ономе који je иа- 

паднут, морали су да га заштите на тај начин што 
су га одвели у затвор. Тако изгледа смирење na 
терену. (Жагор и упадице у реч говорнику). 

Potpretsednik Franjo Markić: Molim vas, go- 
spodo, pustite g. govornika da iznese svoje mišljenje. 

Василије Трбић (наставља): И у томе знаку 
смирења ево како још стоје ствари. У једној де- 
пеши каже ice овако: „Ваше присташе су у живот- 
ној опасности. Сепаратисте дневно провоцирају. 
Порадите за наше слободно и сигурно кретање. 
— Љубомир Мартинац" (Један глас: Одакле je?) 
Ово није депеша из иностранства, него из наше 
земље. Уосталом без обзира одакле je, ево како 
изгледа то стање смирења у нашој земљи. И то 
je дошло због тога што се у нашој земљи за време 
ове Владе не поштују позитивни закони. Кад би 
се поштовали позитивни закони, онда до овога не 
би ни дошло. Ми смо зато да се донесу бољи за- 
кони, нисмо против таквог мишљења. Нека се до- 
нвсу. Али док су ови закони у сили и снази, г. 
Цретседник владе je рекао да ће се он поштовати, 
a да се они ne поштују доказ je све ово што се 
ради у земљи. Јер кад б се поштовали закони, до 
оваквог стања у земљи не би могло да дође. Ko 
има уши нека 1слуша, a ко има очи нека гледа. (Ан- 
тон Видец: To je реакција на оно што je раније 
рађено.) 

Potpretsednik Franjo Markić: Molim Vas, g. po- 
slanice, da ne kvarite red u Skupštini. (Na levici 
pljeskanje i uzvici: Ziveo!) 

Василије Трбић (наставља): Допустите ми, го- 
сподо, да замолим онога који претставља овде г. 
Мипистра унутрашњих послова (Један глас: Ђуру 
Јанковића!) Добро, г. Ђуру Јанковића, да га замо- 
лим да поради код г. Минпстра унутрашњих по- 
слова, да се поправе извесне пеправде у Вардар- 
ској бановини, које су почињене за време изборне 
борбе. Тамо су у извесним местима смењени прет- 
седници општина од стране Бана Вардарске бано- 
вине, и ja бих молио да се ти претседници врате 
на њихова места. Они су били оптужени и смење- 
ни зато што су намигивали «а опозицију и на r. 
др. Мачека. Али, када je г. Спахо, који je био кан- 
дидат на Мачековој листи, могао да уђе у ову 
Владу и да буде Министар у овој Влади, онда мо- 
гу n да се они претседници општина који су мало 
памигивали на r. др. Мачека врате на своје поло- 
жаје. (Одобравање на левици.) A да видите како 
оу и због чега опи смењивани, ja hy бити слободан 
да овде прочитам одлуку Бана Вардарске банови- 
не. Ta одлука гласи овако: 

,,()длука. — Ha основу § 130 Закона o општи- 
пама, a no извршеном извиђаљу од стране начел- 
ника Среза кичевског, одлучујем: Да се Стојано- 
Вић С. Влада из Кичева разреши од дужности 
претседника општипе кичевске Среза кичевског. 
Разлозп: Проведеним извиђањем од стране начел- 
ника Среза кичевског и саслушањем сведока Али- 
ловића LlJanna, Бесима Ајрадиновића и Нурије Ну- 
рединовића из Кичева угвр1)еио je, да Стојановић 
Влада у својству претседника општине кичевске 
паговара грађане да на дан 5 маја о. г. при избору 
ииродиих косланика гласају за среског кандидата 
на земаљској листн г. др. Влатка Мачека, адвоката 
из Загреба, a [гротиву каидидата за Срез кичевски 
Стаире TpiiKomiiia, који се кандидује на земаљској 
листи Претседника   Министарског савета и Мини- 
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сгра иностраних послова г. Богољуба Јевтића". 
(Глас из центрума: Када je то било?!) To je било 
30 априла ове године. (Глас из центрума: Па то je 
било за време владе г. Богољуба Јевтића!) И Ви 
сте били на листи г. Богољуба Јевтића и зато ћу- 
тите, (Жагор). 

Potpretsednik Franjo Markić: Molim gospodu 
poslanike da ne prekidaju govornika. Izvolite nasta- 
viti, g. Trbiću. 

Василије Трбић (наставља): „Агитација прет- 
седника    општине    кичевске   Стојановића    Владе 
штетна je no важне опште државне   интересе"  
(Глас са деснице: A што не тражите да се врате на. 
њихова места они учитељ>и које сте ви уклонили?! 
— Жагор.) 

Potpretsednik Franjo Markić: Razume se i pri- 
rodno je da ne morate svi deliti mišljenje g. Trbića, 
međutim, pokažite se tolerantni, gospodo poslanici, 
pokažite se parlamentarci, pa saslušajte g. poslanika. 
Ako imate što da mu odgovorite, možete to učiniti 
putem javne reči, ili drugom kakvom zgodom, a ne 
da mu na ovako neparlamentaran način 'upadate u 
reč. Nemojte da me prisiljavate da silom svoje pret- 
sedničke vlasti upotrebim nužno kažnjavnje. 

G. Trbiću, izvolite nastaviti. 

Василије Трбић (наставља): „Агитација прет- 
седника општине кичевске Стојановића Владе 
штетна je no важне опште државне интересе, јер 
'се њоме иде против државног јединства, које се 
на претстојећим посланичким изборима има мани- 
фестовати гласањем за земаљску листу г. Богољу- 
ба Јевтића." 

„Како je прописом § 130 Закона o општинама 
Бану дато право, да може, због изјава које су 
штетне no важне опште државне интересе, разреши 
општи,нски одбор, општинску управу или прстсед- 
iiHKa, и како je извиђањем утврђено, да je Стоја- 
новић Влада као претседмик општине кичевске 
доиста чинио изјаве које су штетае no важне др- 
жавне интересе, a то агитацијом прогпву зема;1>ске 
листе г. Богол>уба ЈевтиКа, то сам нашао, да би у 
јаиппм интвресу било штетно, када би Стојановик 
и дал>е остао na положају претседника општине 
кичевске". 

liim Вардарске бановине 
Драг. Ђорђевић, с. р." 

Сад господо, да кажем да ja не тражим да се 
Бап Вардарске бановине СМвИИ jop и ja желим да 
тај муж остане на томе положају cne док je ова 
Влада na овоме месту. .Ia мислим да je on прло по- 
требаи зато штоуме добро да тумачи законе, зато, 
mio je то човек чуиопп звездочатац. Ево вам при- 
мера како он тумачи законе. 5 маја у Кумапоиу 
гласало je десет хиљада и седам стотина за листу 
i. др. Мачека, a 1700 гласало je за исту господипа 
Јевтића. Мрема томс аисолутном већином био je 
и ;;;Г)раи кандидат који je био па Мачексвој .'iiiiCTii. 
Суцра дан je г. li;iii ^еле1*рафски чбститао победу 
кандидату са Јевтићеве листе. Ово je свима било 
чудновато како je то могуће да je он са 1500 ива- 
прап, a овај ca 10.700 да mije. Господин Бан je ту- 
мачио ono тако, да кандвдат на Мачековој листи 
није пмао дствољну већину и гребало je 15 даиа да 
Глатт бирачки одбор ради n да утарди и да увв" 
1)и р. Hana, да су 11.000 Hciiii од 1.500. Према сшоме 
пиди се да овај човек уме да тумачи законе и вато 
je потребпо да mro дуже OCTftHe na оиоме цоложа- 

ју, да послужи Влади и то све дотле докле je ова 
Влада на овоме месту. 

Због свега овога немам поверења у ову Владу 
a још мање у Министра унутрашњих дела и изјав- 
љујем да ћу гласати противу предложенога буџе- 
та. (Пљескање и повици са левице: Живео!) 

Potpretsednik Franjo Markić: Reč ima narodni 
poslanik g. dr .Vojislav Janjić. (nije ovde). Reč ima 
narodni poslanik g. Dragiša Stojadinović. 

Драгиша Стојадиновић: Докле се ви господо, 
трудите ко ће од вас веће поверење показати 
Претседнику Владе, док се већна одушевљава по- 
литиком Краљевске владе, дотле je унутрашњи 
ред и мир у земљи дошао у питање. Народ наш, 
наш национални елеменат у Хрватској, беж и скла- 
ња се пред терором, који се тамо на очиглед вла- 
сти врши. Треба да одете у Загреб, или ако имате 
кога да упитате телефоном шта се тамо ради. Тре- 
ба чути шта се тамо сада виче, и шта се дешава 
na ћете видети коме je остављено да води полити- 
ку наше земље, да видите, господо, да смо пред 
грађанским ратом, да смо  пред револуцијом  
(Повици са левице: Тако je!) 

Господо, тамо, почевши од Запреба, na доле 
до Јадранског мора, стање je очајно. Руше се до- 
мови, гуку се нашм лзуди, мрцвари се све оно, што 
мисли добра овој земљи. To je резултат рада ове 
Владе за месец дана њенога rpajama. И Боже 
здравлзВ, пустите још месец дана na ћете видети 
шта ће бити и рећи ћете да ли сам ja јуче имао 
прана, кад сам тврдио да je Претседник владе 
дисквалификован да буде на челу управе. (Настаје 
бура у 1сали и oojamiiiaBaibe изме1>у већине и 
левице). 

Potpretsednik Franjo Markić: Gospodin Pretsed- 
nik Vlade naći će načina da sam sebe uzme u od- 
branu. Gospodina govornika molim da se što više 
drži predmeta koji je na dnevnom redu (Čuje se: O 
Pretsedniku Vlade ne sme se tako govoriti!) Ja sam 
kao što rekoh, kazao da će g. Pretsednik Vlade naći 
načina da sam sebe uzme U odbranu. (Čuje se: Je li 
Pretsednik Vlade Bog, da se o njemu ne sme govoriti. 
Graja. Glasovi: Ovo su stalna izazivanja!) 1 u nje- 
govu odbranu nisu potrebni ispadi ma sa koje strani' 
da dolaze. Izvolite nastaviti, gospodine poslanice. 

Драгиша СтојадиновиК (пастаил.а): lla ono 
mro сам јуче изнео o политичким и финансијским 
способиостима Претссдппка владе ми смо имали 
част јуче чути Претседника Владе да каже: „Нај- 
зад, господо, ja се морам најодлучније оградити 
од пеукусппх папада na моју лпчност. Један од 
господе пародппх посптпка сматрао je за умесно 
да мпгл извесне нападе, који су прохив мене били 
лансирани у мзнеспим реиолперскпм листонима 1924 
год., тј, npe 11 гбдаШа, али који су билп још тада 
не само демантовани, него чији су писцн били во 
мојој тужбп суђени n осуђени од редовних су- 
дова, као најобичнијв клеветници." (Чује се: To 
je лпчпо oojamii.en>L'!) Није гребало, господо, пи 
шест сати од мога lonopa, да сам Прегседник 
Владе лпчио пред нама погирдн нстину o томе 
mra  CBM ja o II.I'MV Kasao. (Велика  ipaja ii  узппци 
код већнне:   llnje  тако!)  И да му ви jonj na то 
11л>ескате. (Протести код већине). 

Potpretsednik Franjo Markić: Gospodine posla- 
nice, molim Vas da se što više zadržite na diskusiji 0 
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budžetu   Ministarstva   unutrašnjih   dela,   koji je  na 
dnevnom  redu.  (Burno pljeskanje od strane većine). 

Драгиша Стојадиновић (наставља): Тражи се, 
господо народни посланиц.и, од нас да гласамо 
за буџет јавне безбедности, за један буџет који 
нам подноси Претседник Владе г. др. Милап Сто- 
јадиновић, који нам јавну безбедност пружа ова- 
кву, какву je данас имамо. 

Од нас се, господо, тражи да имамо вере v 
њега и да се можемо ослонити на оно што je он 
изјавио јуче, овде у Народној скупштини. . . (Упа- 
дице и протести од стране већине)... Оно што je 
изјавио г. Претседник Владе у своју одбрану, то 
je неистина и један Претседник Владе, макар бра- 
нио и своју част и оно што му je најсветије, није 
смео да се служ.и неистином. — Чланак који сам 
ja цитирао и за који Претседник тврди да га je 
донео један револверски лист писао je и потписао 
Ппретседчик Народне скупштине Михаило Ран- 
ковић a штампан je 1925 год. маја месеца. Ja са.м 
ишао у надлежни Окружни суд, na сам се тамо 
уверио да Господин Претседник Владе није под- 
носио никакву тужбу ни против писца цитираног 
натписа Михаила Ранковића, ни против власника 
и уредника листа „Смотре". Није, дакле, тачно, 
господо народни посланици, да je г. др. Милан 
Стојадиновић ocehao потребу да се тада брани, 
да je тужио писца и да je писац осуђен за клевету, 
јер je он знао, да су натписи који су против њега 
изашли тачни и чињенице у њима верне и исти- 
ните... (Граја и протести код већинс). 

Potpretsednik Franjo Markić: Gospodo, nemojte 
se uzrujavati i prekidati govornika. Reč g. poslanika 
nije poslednja reč. 1 druga strana će imati priliku 
da kaže svoju reč. Molim vas, ovo je Narodna ^skup- 
ština, mi smo narodni poslanici, narod sluša našu reč 
i gleda naš rad, — mi moramo da čuvamo dostojan- 
stvo kako svoje lako i OVOga Doma. Molim vas, ako 
je neko usled preterano^ rada i velike vrućine pre- 
'terano zamoren i malo u nervima popustio, neka 
izađe malo napolje tla se rashladi i smiri. Gospodina 
poslanika upozoravam da se drži dnevnog reda — 
budžeta Ministarstva unutrašnjih dela. 

Драгиша Стодадиновић (наставља): Претсед- 
пик Владе r. др. Стојадиновић хтео je да ствари 
VTiicaK код вас да je тужио гада и мепе за ono 
што сам писао и o чему сам јуче говорио, хтео je 
да вам прикаже као да сам и ja ono осуђен, јер му 
je такав иачип одбране ono једипи начин да се 
пред вама оправда. И то je, господо, неистина, 
којом се служи господин Претседппк Мплан Сто- 
ja.umoiud., јер ne само да ме mije пикада тужио 
iii'li пије ии могао да ме гужи јер за све ono што 
сам год раније изнео и рекао o њему и што изно« 
сим ja стојим одве и пред сваким судом и тврдим 
u се то не може демантовати. Претседник Владе 
нссме тако да ради, ne сме тако да поступа, 

Хтео сам само то.шко да кажем и да подву- 
чем mra im помажете, коме пљескате и чију поли- 
гику одобравате. (Одобравање на лввици). 

Potpretsednik Franjo Markić: Gospodo narodni 
poslanici, reč ima g. Kabalin da kao tzvestilac ma- 
njino kaže samo nekoliko hapomena. 

Izvestilac manjine Nikola Kabalin: Gospodo na- 
rodni poslanici, ne fcleći U debatu ući ja bi lilco samo 
da istaknem jednu stvar. Naš drug g. Trbić ka/.ao ja 
da dela Vlade ne stoje u nikakvoj saglasnosti sa de- 

klaracijom Vlade. Međutim ja sam mišljenja, ja ću 
ići i dalje od njega i reći da ja nisam trebao dekla- 
raciju Vladinu, nego samo nastup Vlade dao je nama 
zapravo da ćemo imati za posledicu skretanje od 
jedne politike koja se je jedino mogla voditi u ovoj 
državi. I radi toga ono što se je juče i prekjuče u 
Zagrebu dogodilo ja držim da je to konzekvencija 
nastupa Vlade g. dr. Milana Stojadinovića. Ja sada 
ovoliko hoću od toga da kažem da se je to u Zagrebu 
trebalo da dogodi i dođe do izražaja volja narodna 
kako to kaže Kraljevska Vlada. A sada kaka je došla 
volja narodna ja nisam znatiželjan šta će sada Kra- 
ljevska Vlada učiniti. A drugo nešto je važno da Kra- 
ljevska Vlada zaštiti imovinu ljudi koji se tamo na- 
laze, .imovinu ljudi koji su Jugosloveni. 

Moj drug g. dr. Baričević primio je jedno pismo 
koje glasi ovako:.... 

Potpretsednik Franjo Markić: To nije primedba 
izvestioca kada čitate pismo, koje je neko pisao. 

Nikola Kabalin (nastavlja): Molim, ja govorim o 
javnoj bezbednosti, Gospodine Pretsedniče. i vi ćete 
videti šta narod kaže o javnoj bezbednosti. Meni je 
dužnost, kad meni koji izbornik piše, da ja ovde tra- 
žim zaštitu javne bezbednosti, i da to ovde branim. 
Molim, gospodo, izvolite čuti: 

,.U ime zagrebačkih privrednika koji su glasali 
za listu g. Jevtića, t.j. zapravo za ličnost i ideologiju 
Ministra trgovine g. dr. Milana Vrbanića, kandidata 
za Zagreb, a po najviše na preporuku g. Ministra 
Presednika pri jednom zboru u Zagrebu, molimo 
Vas, da prigodom debate o budžetu Ministarstva tr- 
govine iznesete naše teško stanje i upozorite g. Mi- 
nistra, našeg poslanika, na bezočno harangiranje 
koje je nastalo povodom objelodanjenja knjižice sa 
našim imenima, čime se želi uništiti naša egzistencija, 
koja je i onako sred ove opće krize tako proble- 
matična. 

Nije dosta, što se ova knjižic^rastura u pučan- 
stvu, već je i poznati nekadanji redakter frankovačke 
„Hrvatske" Žur. Vukelić otvorio u „Jutarnjem listu" 
bezočnu i podmuklu kampanju protiv našeg svaki- 
dašnjeg kruha. 

Molimo, uzmite nas u zaštitu, jer naš poslanik 
Ministar trgovine i ako nadležan nije ni prstom 
maknuo." 

Gospodo narodni poslanici, sada dolazi ono što 
je najvažnije: „Izvinite što se ne potpisujemo, ali u 
današnjoj situaciji tko jamči za listovnu tajnu? 
Ustrajte i borite se da bi očuvali Jugoslaviju." (Jedan 
glas i/, većine: Dakle, i sa ovakvim se sretstvima slu- 
žite!) Gospodine poslanice i druže, ja Vam kažem na 
Časnu reč, da je ovo pismo danas stiglo i izvolite mi 
verovati. (Dr. Janko Baričević: Na moju časnu reč 
otvorio sam ga pred poštanskim šalterom.) Mi ovo 
ne iznašamo da harangiramo. Pa mi gospodo ništa 
drugO i ne tražimo nego da se egzistencija naših ljudi 
zaštiti. To i ništa više. (Pljeskanje na levici.) 

Potpretsednik Franjo Markić: Gospodo narodni 
poslanici, ovim je završen pretres VII Razdela — Mi- 
nistarstvo unutrašnjih poslova. Prelazimo na gla- 
sanje. Glasače se sedenjem i ustajanjem. Molim g. 
izvestioca da izvoli pročitati iz § 2 predloga zakona 
o budžetskim dvanaestinama partiju 837 Vll Razdela 

- Ministarstvo unutrašnjih poslova. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita iz § 2 predlo- 
ga zakona o budžetskim dvanaestinama partiju 337 
Vll  Razdela — Ministarstvo unutrašnjih poslova, 
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Potpretsednik Franjo Markić: Prima li Narodna 
skupština pročitanu partiju 337 VII Razdela — Mini- 
starstvo unutrašnjih poslova iz § 2 predloga zakona 
o budžetskim dvanaestinama? (Prima. — Ne prima.) 
Ona g. g. narodni poslanici koji primaju neka izvole 
sedeti a koji su protiv neka izvole ustati. (Većina 
sedi). Većina sedi, prema tome objavljujem da je 
partija 337 VII Razdela — Ministarstvo unutrašnjih 
poslova iz § 2 predloga zakona o budžetskim dva- 
naestinama većinom glasova primljena. Izvoliće čuti 
dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština, glasajući sede- 
njem i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji u smislu 
či. 102 Ustava i § 67 Zakona o poslovnom redu u Na- 
rodnoj skupštini usvojila većinom glasova kredite i 
po ostalim partijama VII Razdela Ministarstvo unu- 
trašnjih poslova i to: 1) iz § 2 predloga zakona o 
budžetskim dvanaestinama kredite po part. 350. 353. 
365, 366, 369, 370, 372 i 374; 2) iz § 3 predloga za- 
kona o budžetskim dvanaestinama kredite po part. 
349a i 370; 3) iz § 4 predloga zakona o budžetskim 
dvanaestinama kredite po part. 349a, 349b, 355, 
366 i 370. — 

Gospodo narodni poslanici, konstatujem da su 
sve partije VII Razdela — Ministarstva unutrašnjih 
poslova većinom glasova primljene i da je prema 
tome i pretres VII Razdela — Ministarstvo unutraš- 
njih poslova završen. Prelazimo gospodo na pretres 
VIII Razdela — Ministarstvo finansija. Ima reč na- 
rodni poslanik g. Ljubomir Božinović (Glasovi: Nije 
ovde.)  Reč ima  narodni  poslanik g. Vojislav Lazić. 

Војислав Лазић: Господо, дозволите ми да из- 
ложим своје погледе на овај буџет Министарстиа 
фпнансија. 

Господо, Претседник Крал>евске Владе нпје ме 
убедио синоћним својии говором, да овај буџет 
nuje повећан са оном сумом коју сам ja означио. 
Ja сам господо •врдио у начелпој дебати, да je 
буџет, који je нама Крал>евска Влада поднела на 
одобравање, повећан са једном милијардом динара. 
Господин Претседник владе. одговарајући синоћ на 
замсрке које cv учињене буџету, рекао je, да то 
није тачно. On je покушао да ме убеди, не само 
мене, него и цслу Скупттину др то повећање ne 
постоји у толикој мери. МеНутим, господо, ja и 
сада ОСТајбМ при томе  мојем  тврђењу. 

После синоћњег rosopa Господина Претседни- 
ка, у коме je он рекао да je буџет повећзн само за 
57 милијона a не за једну милијарду динара како 
сам ja тврдио, ja сам се постарао ;m још боље пре- 
гледам овај буџет, да простудирам сваку партију, 
да простудирам све naparpatho v (јичшпсијском 88- 
кону и да видим да ли сам ja у праву или ne. 

И ГОСГСОДО, ja сам утврдио, да je чин.епица, 
коју сам ja изнео да je буџет повећан са једном 
милијардом динара истинита. И нашао сам још 
neha iioiu'iiaii.a. Господо, стварно гтовећање овог бу- 
џета јесте 1,317.574.581 дкнара. A да je то тачно, 
господо, сматрам за потребно да вам то изнесем 
цифрама, no партијама и no појединим овлашће- 
њима и решењима. 

Имате господо, у § 2 овога буџета од стране 
2—26 повећане кредите са 242.018|348; цмате даље 
no § 3 no одлуци Министарског савета од стране 
27—38, пуних 66.163.827; имате u«' § 4 од стране 
38—46 no одлуци Министарског савета 49,509.619 
динара; имате no § 8 овлашћење no зајмовима за 
гимназије у Београду стр. 54 12 милијона динара. 

Факултет у Загребу 2,665.000 динара; Правни 
факултст v Београду 12,000.000 динара; Технички 
факултет 5,000000 динара; Клиника дечија 3,000.000 
дпнаоа; Библиотека v Љубљани 7,500.000 динара. 

По § 60 овлашћење Министру саобраћаја за 
оспособљење npvre 17,700.000 дин.; аустриској вла- 
ди 2,030.000 дин.; зајам инвестициони 300,000.000 
динара; за исплату зграда 15,000.000 дин.; зајам за 
обнов\' пловног парка 50,000.000 дин.; за nounv 
3,000.000 динара. 

По § 61 страна 74 Београдски кеј 85,000.000 
динара- 

По § 73 поверлтви (војска) 450,000.000 динара. 
Зч школе § 10-а довршење школских зграда 

3,000 000 динара. 
За воду — снабдевање водом безводних кра- 

јева $ 57 50,000.000 динара. 
Дакле укупно 1,465.586.794.— динара. 
Уштеда no свима буџетским партијама износи 

148,012.213.—динара. 
Стварно повишење износи 1,317.574.581.— лп- 

нара. 
Господо, ово су документа која се не могу по- 

бпјати. Ja мислим да je ово повећање врло незгодно 
у ово доба економске и финансијске кризе и депре- 
сије. Има у овом Закону кредита, који су несумљи- 
во били потребпи n нужни, али господо, с друге 
стране требало ie nahn буџетске уштеде, да се не 
повећава буџет. Повећавање буиета мора да изазо- 
вс noBchame народних терета. И то je оно на што 
сам ia и jv4e и прекјуче указивао, a нашта указујем 
и данас. Овај буџет, због оваквих повећања, мора 
бити нереалан. Он ne може бити остварен. Морају 
се употребити драконске мере, мора се народ при- 
riicHVTH, и то притиснути врло тешко, да се ова; 
буџет ппкрије. 

Прилике у којима ми данас живимо, економскс 
n фипансијске запремају бсзусловно скидање Te- 
peta, скидање пореза и посредних и непосредних, 
олакшавање терета народу. Ме1)утим, ja видим да 
се тим путем није пошло него се живи jom у нади 
и jom постоји мишл^ење у овим круговима код 
људи који земљом управљају, који су позвани да 
решавају o народним теретима, постоји jom убе- 
heme да народ те тсрете може да мздржи. Ja 
ммслим, да се они TV тешко варају и да je већ 
крајње време када се мора учинити крај тим те- 
ретима. 

Даље, господо, ja коћу Да укажем на један 
начин опорезивања нашег народа у тако великој 
мери, иарочито порезом на земл^иште, да je то 
апсурдно п ja мислим да се овако опорезивање не 
може у 6y;iyhc мршити. 

Mu, господо, имамо порески закод, no коме се 
n реском закону- тражи опореаивање чистог при- 
хода, чпстог iipiiiiiu-;]. Ja питам вас кародне посла- 
нике којп сте овде дошли из народа да потврдите 
да ли данас земљиште може да даје уопште при- 
хода и да ли постоји чист принос? Закон предвиђа 
чист принос, међутим, ja мислим да je свакомо 
jnciio, a то треба да буде јасно и г. Министру фи- 
пансија да чистог приноса данас од земљишта нема, 
нити raj чисти принос постоји. (Одобравање) Цене 

1емл>ор8дничких производа тако су данас ниске и 
мале, да тим цецама не може да се данас покрију 
трошкови око произВодње, и ако би сељак, обра- 
i)\ i\liii своју њиву, обрачунао шта ra коштају one 
наднице и онај труд који <>ii улаже sa обраду те 
земље, који улаже sa ту производњу коју износи 
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на пијацу ради продаје, он не би покрио те своје 
наднице, он не би покрио све своје трошкове. Није 
могућно обрађивати земљу за добит. Ако неко не 
ради земљу лично, него je ради преко плаћених 
надничара, он се уверио да апсолутно не постоји 
никаква добит. Ми сељаци не тражимо никакву до- 
бит; ми тражимо да на тој земљи живимо, да имамо 
на њој хлеба, да имамо одела, да имамо обуће и 
других сретстава за живот. Али нажалост то не мо- 
жемо да добијемо. Ми не рачунамо своју надницу 
никада. Плаћао се до сада порез, али у колико се 
плаћао он се само на тај начин плаћао што je на- 
род откидао од својих уста. 

Народ je ишао го и бос да би одговорио сво- 
јим пореским обавезама. Али и томе je дошао крај 
и доста je било тога да сељак иде и гладан и бос и 
го, више нико не може да плати оншто нема, јер та 
уштеда која се чинила одрицањем од живота, да- 
нас ни та уштеда не може да се учини да би се 
порез платио. И зато или се мора мењати уређење 
из основа, и извршити стабилизација живота, жи- 
вота народног према нашој новчаној вредности, 
или се мора сасвим брисат и порез a да све остане 
као сада, није могућно. Нарочито то није могућно 
код земљорадње. Поред тога, господо, наш народ 
никад не зна кад je платио порез и колико има још 
да плати- Ja нарочито хоћу да подвучем да смо ми 
после рата добили једно врло рђаво уређење по- 
реског система. Млоги порески обвезник и од по- 
реских власти није могао бити тачно обавештен ко- 
лика je његова пореза. Често се пута догађало, да 
je од неког пореског обвезника наплаћен порез и 
речено му да je порез исплатио, a после неколико 
месеци опет позват да доплаћује. 

. Зашто? Зато што je порески уређај тако рђав 
да ни сами порезници не умеју да се снађу у томе. 
AKO узмемо пореску књижицу која се даје поре- 
ском обвезнику и која треба да му служи као до- 
каз колико он треба да плати порезе и колико je 
платио, у тој књижици често пута не умеју да се 
CHaiiv ни школовани л>уди a камо ли да се сна^у 
обични сел>аци. Ja смело тврдим да смо ми v пред- 
ратној Србији у том погледу имали много болзу и 
напреднију администрацију. После рата je насту- 
пило v свима гранама државне администрације не- 
тто iiejacno, и заплетено na je нејасно и заплетено 
наступило и у погледу пореског алмчнистрирања. 
Eno једне од тих порескпх књижица код којих су 
тако незгодно пореНане рубрике и тако незогдно 
удешене, да човек не може да се снађе v и.има. 

Даље, господо, класирање земљишта које je 
извшиено приликом вртеиог катастра и приликом 
увођења v живот попеског вакона од 1929 године, 
mi катастарски влаборат у место да донесе неке 
јасноће, уместо да донесе неке користи општој 
ствари, он je само направио П()мет11>у. Ту се прсд- 
Miil);ii\r извесне класе и у том погледу je тако не- 
јасио да и сами порезници не умеју го ла објасне, 
a ono mro |е најглавни.је, катастар ie само повећао 
герете и то огромне терете a није дао ни у ком 
прапцу иикпкног олакшања ii иапрстка. Сматрали 
смо клд се изврши катаотар и кад се уведу грунтов- 
иице Л1 he sa сељака бити боље, да he name земљи' 
mro бити правичио класирано, да ћемо имати тачно 
утврђене границе нзмеђу наших земал>а, да ћемо 
код судова моћи да беа великих тешкоћа до1)емо до 
доказв o својини нашета вемљишта. Ни тога није 
било. Напротив, катастар и грунтовница-су нам до- 
iic.iM  ji m  већих  тешкоћа тако, да  можсмо само 

да зажалимо за 'нашим ранијим тапијама Koje су 
оглашене да више не важе. Ни катастар ни гр|ун- 
товница нису утврдиле гра1нице међу нама нити je 
постигнут циљ да .се отклоне парнице, нити да се 
међу задругарима лакше врши деоба, него иапро- 
тив, сада све то иде теже. Данас, ако хоће задру- 
гари да се поделе, то кошта много више иего пре 
грунтовнице и катастра: мора да изиђе на лице 
места инжињер стручњак да лремери земљиште и 
направи план и за једног и за другог задругара a 
то све много и много кошта, 

Ни катастар a ни грунтовница нису дали се- 
љачком народу ништа друго него само терете и 
терете. 

Како се врше наплате пореза код нас. Господо, 
нама из предратне Србије било je веома тешко, кад 
смо добили егзекуторе. Код нас се и раније плаћала 
пореза и марод ју je добро плаћао. Код шс су по- 
рез наплаћивали претседници општина и ту су 
службу вршили добро, много и много успешније 
него што се то чини сада, када смо поплавл^ени чи- 
тавом војском егзекутора Отидите сада ма у које 
село и свуда ћете наћи no 3—4 егзекутора. Иду од 
куће до куће и пописују, одузимају стоку, терају je 
и продају. A што je главно још ниједан порески 
обвезник чија je имовина продата за порезу, није 
том продајом исплатио порез. Cee je то отишло у 
трошкове. У моме срезу био je један случај да je 
једном пореском обвезнику продато 400 кбн. мета- 
ра дрва и пошто je продаја извршена и извршен 
обрачун o трошковима он je имао да доплати још 
150 динара трошкова, a у отплату порезе није упи- 
сано ни пет пара. Господо, код такве пореске адми- 
нистрације, код таквог пореског система, ко може 
бити задовољан? He може бити задовољан нико, a 
иајмање може бити задовољан порески обвезник. 
Наплаћују се трошкови за егзекуторе чак и онда 
ако егзекуције није ни било- Ево вам једнога слу- 
чаја, a он није усамл^ен. Хоћу очигледно да вам 
прикажем једну пореску књижицу једног обвезни- 
ка, једног сиромашка инвалида који у својим 
шесдесетим годинама a без мушког потомства мора 
сам у кући да зарађује себи хлеба. Он je као инва- 
лид отворио према закону једну малу радњицу. Он 
се задужује сада порезом овако: Ha земљиште 94 
динара, јср има 80 ари земљишта, на кућарину 106 
динара и на течевину 213 динара. To je за прошлу 
годину. Он ie ту порезу потпуно исплатио. Чак има 
и уверење Пореске управе o томе да je порез за 
прошлу годину потпуно исплатио. Ове године он 
сам боз ма чијсГ позива отишао je у Пореску упра- 
ву и однсо 100 динара порезе. To je било на дан 
21 јуна ове године. И ево како му je то наплаћено: 
Отплата порезе 86 динара, камата 4 динара егзеку- 
циони трошкови 10 динара. Значи од 100 динара 
узсто му je за камату и егзекуциоис трошкове 14 
динара s v отплату отишло 8в динара. Другим ре- 
чима mi 8G дииара порезе узсто je 4 динара камптс 
и 10 динара на име егзекутивних трошкова и ако 
je OH сам отишао да порез плати. 

Е na ja молим Господнна Министра да иам од- 
говори на основу чега и на основу кога закона су 
смели од њега узети 10 дина-ра егзекутивних тро- 
шкона кад егзскуције није било? A шта мислптс 
кад неко плати већу суму пореез, колико се оНда 
од n.era узме na име егзекутивних трошкова? 

()ми егзекутнвни троткови постали-су у на- 
IIR'M ипроду као нека врста кавне, као врста пљач- 
ке, као врста нечега mro му се na силу отима. Ha- 
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роду je иначе тешко да плаћа порезу na у толико 
му je теже кад види да му се уз ту порезу напла- 
ћује оволика камата и оволики егзекутивни тро- 
шкови. Камата се не наплаћује онолико колико 
je законам прописано, 6% већ се наплаћује често 
пута и 20%. Многи порезници неће да израчунају 
прави износ наплате, већ наплаћују од ока. 

Зато предлажем и тражим да се из закона 
брише камата да се камата на порезу не наплаћује, 
и да се из закона бришу егзекутивни трошкови. 
Зашто постоје пореске власти? Оне су једанпут 
плаћене да врше наплату порезе и зашто би били 
и ти егзекутивни трошкови кад се порез плаћа без 
продаје. 

Порезују се парне вршалице које вршу пше- 
нигу. Господо, мн земљорадници морамо имати 
справе да можемо обделавати своју земљу. Ту до- 
скоро i a памтим да смо ми врли пшеницу са коњи- 
ма. Али то je један врло примитиван начин који 
би био скопчан са великим ризиком и великим те- 
шкоћама. Дошла je справа да се помоћу ње врши- 
дба жита ради. 

Рад помоћу ње врши се мало лакше и мало си- 
гурније. Парна вршалица je пољопривредна спра- 
ва. Ta вриЈалица не може ништа друго да ради не- 
го да врше пшеницу. Али не може сваки човек да 
има вршалицу, j ep вршалица кошта много и сваки 
човек не може да je купи. Зато вршалицу у селу 
имају мали број земљоралника, у општини no 4 
до 6 највише. Имаоци вршалица су обично земл.о- 
ралници и често пута живећи у великој породич- 
Hoi задрузи, има их у кући no четири до пет, na 
имају времена да се и са тим занимају. Они cv за- 
ложили своја имаља, нико не купује вршалицу за 
готово, већ на кредит, заложи имање и отплаћује 
у току једнога низа година. Кад дође вршитба, ти 
људи иду у село и вршу жито. Међутим они се за- 
дужују порезом за ту справу као да имају ренту 
од тога, задужили се порезом на ренту, па и после 
тога и порезом, иа кућарииу. Он нема иикакав 
дућан. Станује у врло р1,авој зпради a задужује се 
порезом иа кућарину. 

Ла мислим да се та пеправда мора што пре да 
отклони. Земљорадничкп справа и алатка не сме 
да буде опорезована. Сел.аку треба помоћи да СВО- 
ју пол^опривреду изволи и свршава што рацио«ал- 
ни1е и бол.е, и за то му не чииити сметп.с, очоре- 
зивање њсгових справа намењепих за тај циљ. 

Зпто ja, господо. преллажем ла се ирпшлиие 
ослободе од плаћања порезе. Све те вршалиио im- 
су оптерећене само порезом као што сам изнео, 
иего имају ла платс и раднички уред. Дође вам ле- 
no радпички повсреник из ранпчког уреда И каже: 
имате да дате joni толико и толико аа осигурање 
радника и узме 50—fiO банки сваке годиие. Па вам 
долази иАжиљер и кажс: |а сам овлашћен да чре- 
глсдам пприо котлово и тражим да ми спремите 
nannv вршалицу да ie прегледам na и зато вам 
узме 50—fiO банки. И куд гол погледате, господо, 
видите спмо очтерећеп.г за оптерећење. Ja мислим, 
господо, да смо ии с тим оптерећењима мпого дп- 
леко отиш.чи и зато сматрам и j om јсдаппут no- 
навл>ам да ове пољопривреше справе треба што 
пре ослободнти пореза и ових свију других оп- 
терећења. 

Господо, инналиди који трсба из касс Мини- 
старства финансија да приме споју злехуду nnna- 
лиду често пута no примају no годишу uma IIHIHT.I. 
Па зашто je он ратовао, зашто je подносио онако 

велике жртве? За величину наше заједнице и за 
добро нас свију. Десио се такав случај, инвалидо- 
ва je ратна срећа била таква да остнае без ноге, 
да остане без руке или без обе руке, да остане без 
оба ока и да постане неспособан за рад. Њега тре- 
ба да храни заједница и да ra она снабдева за 
живот, али je та заједница дигла руке од њега. 
Она му неда ништа и онда настаје питање како ће 
он да живи. Ja бих питао државне чиновнике, шта 
би они радили кад не би примили своју месечну 
плату. Они би се бунили и то je сасвим природно 
јер им треба хлеб^; породица je тамо која чека. 
'Али ми треба да запитамо и те -наше и.нвалиде како 
они живе, кад не приме ништа no годину дана a 
нису способни да нешто привреде и зајраде. (Чује 
се: Тако je). 

Господо, o инвалидском питању потребно je 
да се још мало позабавимо. Закон o инвалидима 
који je донет 1929 или 1930 године je многе и мно- 
ге личне инвалиде, који немају способности да 
привреНују a немају никакве имовине оставио без 
инвалиде. У тај закон je унесена једна одредба у 
којој се каже да се инвалида признаје само онима 
који плаћају основну порезу до 120 динара, a пре- 
ко 120 динара не признаје се инвалида. A шта je 
господо то 120 динара основне порезе према дана- 
шњем пореском закону и према катастарним ле- 
ствицама. To je један хектар земл.ишта и onaj ко- 
ји има тај хектар земл^ишта било да je то лични 
ннвалид било да je то породица у рату погинуло- 
га, нема прапа на инвалиду. Ja вас питам господо, 
nira може са једним хектаром землзе да ради чо- 
век који нема руке, који нема ноге и који je апсо- 
лутно неспособан да привређује. On ne може да 
идс иа ivhv њиву у надницу. 

Он je једино упућеп да живи од свога хектара 
земл>е и то не да га он лично обради, јер je за то 
'неспособан, већ његова жела и деца, a често пута 
у породици cnojoj ипвалид има петоро или шесто- 
ро деце, na како онда може, цела таква порпдипа 
чији je хранител>- неспособап sa рад, живетп ОД 
тога малог зсмл.ишта. 

Па онда има joni јсдпо. У томе закону стоји 
да се мара утврдити у момепту кад je дптични 
онеспособљвн или кад je дотични noninvo, колики 
ie онда био имстак његов, колики би у томе MO- 
MCI пт био основии порез, и то целе задруге оне- 
способл)еног или погинулог. И онда имамо случај 
onaj: један отац послао у рат четири сииа. Има 
свега хектар земље. Таквих примера имамо много. 
Од чстири cima диа погииула, два дошла саката — 
једајн бев руке, други бс:\ иоге онеспосо<$л>ени 
за рад. Сад породице one двојице који су norimv- 
ли у рату n двојице крји су ЖИВИ али сакати гре- 
6а да поделе хектар земл>с mro na свакога долази 
no 25 :ipn и да na томе живе, али не могу да до- 
бију ппналиду зато mro у дап i-nm;m.a права na 
иивалиду кмовииа п.ихове задруге одпоспо и.е- 
ховог оца била je толика да OICHOBUH парсз износи 
гтреко 120 динара. 

Према томе видите колико je ттравсдан onaj 
закон и зато нс могу да примим § 63, no коме се 
даје овлашћење да Крал.сискс млада сама подшч-с 
ивмене n допуне Игавадидског закона. Дужни смо 
ми то да урадимо, и ако би ии хтсли   да   будомо 
ИСКреНИ  ирсма    СВИМа  И  снакомо,    л:\    подтчпсш' 
жртве за Eiaiily веалку, онда би нама први иосао 
био да узмемо у претрес Инвалидскв захон и да га 
до«есвМ0 тако како he задОВОЛ»ИТИ праве пародпс 
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родољубе ове државе, који су страдали за њу, 
ства;рали je и ннсу сада способни да себи хлеба 
зараде. Господо, за инвалиде немамо пара али 
имамо пара за све друго и ja апелујем на Госпо- 
дина Министра финансија да изда најстрожију на- 
редбу да имају првенствено да се исплаћују инва- 
лиди, a исто тако апелујем на г. Министра финан- 
сија и на све другове да се што пре Инвалидски 
закон измени и постави на једну правилнију осно- 
ву него што je то до сада био случај. 

Привилегована аграрна банка стављена je са- 
да под управу и надзор г. Министра финансија. 
Она je била под МинистаЈрством пољопривреде. 
Речено нам je пре неколико месеци да финансиј- 
ски интереси ове државе захтевају да она дође 
под Министарство финансија, да би се могао ком- 
биновати капитал свију државних новчаних уста- 
нова за напредак ове државе. Већ неколико месе- 
ци има, ми нисмо видели тога напретка. Ja ништа 
ne видим, нити има другог разлога који би се Mo- 
rao да нађе за прелаз Аграрне банке из Министар- 
ства пољопривреде у Министарство финансија до 
једино то, да се узме испод овог Министарства a 
да се да овоме другоме. Једино су то диктовали 
чисто политички разлози, али не разлози финан- 
сијски, разлози који би имали да покажу на делу 
некакав позигивни финансијски ефекат, јер га ми 
до данас још нисмо видели. 

Привилегована аграрна банка установљена je 
да помогне сељачком 11а1)оду. To je било посве 
VMCCHO, јер je и вама свима свакако мознато, у 
каквом je положају тај сељачки народ и у ка- 
кном je положају банка према народу и народ 
према банци. И ако je банка осиована са добром 
иамером, ппак намера je промашила цил>. Циљ nu- 
je постигнут зато што je коњуикгура народног 
живота, ноичани снстем ,цела земљорадничка про- 
пзводња од њеног установљења до данас много се 
измеиила. Изменила се на штету земкорадника ко- 
ји icy се задужили код Привилеговане аграрне бан- 
"ке. Цене су за 100% пале и бапчиии дужиици сада 
не могу да плате дуг. Ja мислим да иема ни једног 
земљорадника у овој земл>и, који може да одго- 
нори обавези прсма Аграрној банци. Зато ja то 
износим овога пута, да г. Министар зна и да на то 
рачуна, да ове године не може ни један дужиик 
землЈорадиик дати Аграрној баици ни пет napa. Не 
дају ни они већ неколико година ништа из појм- 
ЉИВИХ |разлога јер исмају пара. Чекало се на жет- 
uv. И уредбом o заштити земљорадника иаузета 
je Привилегована аграрна банка, да би могла до- 
бити новац од дужника, али није добила ништа. 
Али je ona сада п^истремала да када дође јесен 
притисне сноје дужпике. Ona je дала на знање да 
he да узима имап.а у попис и да врши егзекутивну 
паплату. Долазе л.уди и питпју шта да раде. Аграр- 
na банка одаекла je зајам, узела имање у попис, a 

m аемају ни пет пара, да у отплату дуга поло- 
же, пштенице са имаи.а добили су толико колико 
су јесепас посејади И сада one јесени nehe имати 
чиме да засеју овојс имање a nehe имати (ни храле 
и чиме he да плате дуг. Дао би ЧОВвК своје синове 

,у службу да раде, да зараде да дуг плате, али na 
жалост иемају где да ВараД€. ()1Јако зло стање je 
ii код дужппка у вароши, парочто код занатЈшја 
и rimm\ трговаца. 

Нека г. Ввдец ne првви никакве гримасе, Нека 
смагра да je ово озбиљна ствар, (Антон Видец'. Ja 
најозбиљније схватам name речи!) Г. Видец праш 

гримасе и oieje се онда кад се говори o једном 
најважнијем питању. (Антон Видец: Ja сам као чи- 
новник уписао 6.000 динара и нисам видео ни ка- 
мате. Ja сам као чиновник то учшшо и зашто ми 
онда кажете да се смејем). 

Potpretsednik dr. Josip Rezek: Molim vas, g. Vi- 
deč, da ne prekidate govornika, vi nemate prava da 
govorite. 

Boja Лазић (наставља): Ja питам г. Мини- 
стра финансија да нам одговори да ли je вољан 
да нареди мораторно стање за сељаке, занатлије 
и ситне трговце за све њихове дугове, без обзира 
na то коме дугују: било приватнима, било банка- 
ма, било Аграрној банци. Господо, што се тиче 
наплате пореза, морам да напоменем још једну 
ствар. Изнели смо тешкоће сељака да не може по- 
резу да плати али да tce од њега ипак наплаћује. 
Док господо, има у овој земљи много људи који 
могу да плате порезу, али je не плаћају. Има људи 
који на разне начине избегавају плаћање порезеи 
који су je избегли. Ja ne знам што r. Министар 
финансија мисли према таквим људима да предуз- 
ме. Док je na једној страни сељак опорезован, 
na ono што нема, јер on онема прихода, a приход je 
опорезован, опорезовано му je пешто што не по- 
стоји, на другој страни видимо велике индустрије, 
вел^ке богате радње које ne плаћају ни онолико 
колико треба да плате, које су у могућности да 
прикрију и сакрију своје фактично право стање. 
(Пљескање на левици). Тамо треба наћи и напла- 
тити од н>их ono што би они и могли и мо;рали да 
плате, na да се покрије ono што није могуће да 
се наплати. 

Ja имам да пршкажем један (Случај. У Загребу 
иостоји једна фабрика кожа и ципела, она je сво- 
јина неког Штерна, који je за три године утајио 
редовне порезе 4 милиона крупа. (Један глас: Још 
и више!) Достављен je г. Министру финансија, пи- 
сменим путем са доказима. Наређена je истрага. 
Савбстан чиновник je отишао и извршио преглед 
његовог стања, извршио je преглед његових књига, 
извршио je преглед лореских пријава и утврдио 
je да je за три године дрикрио, да није ллатио 
редовие порезе 4 милиола динара. По закону сад 
следује Kasina која треба да буде трипута већа 
— значи 12 милиона динара. Међутим, тај ro- 
сподип je изјавно жалбу на овај разрезани му 
порез и предмет се још од јануара месеца na 
наовамо палази код Савског финапсијског суда 
нерсшеп и -некажњен. Скрећем пажњу г. Ми- 
пистру фипапсија na овај случај и молим га 
да пастапе да ne буде оно што je било са „На- 
шпцама", да поједиии чиповпици, можда зато 
што им je добро плаћено, држе у фијокама те 
предмете и не износе их на решење. Видите, ro- 
сподо, колико ту државна каса штети. Да je одмах 
наллаћен raj порез, колико би новца ушло у др- 
жавпу касу. To je само један случај, a колико има 
гаквих случајева у нашој земљи? (Са левице гла- 
сови: Mnoro!) Кад би се зашло редом no свима ве- 
ћим радњама, no свима индустријским радњама, 
свуда би се ово утврдило. И док се на сиромашне 
слојеве народне притискује са порезом, дотле се 
прпоушта и гледа кроз прсте овима да могу врши- 
ти ове фалсификате и да ,на тај начин пљачкају 
државу. Тамо je предвиђена извесна паграда пот- 
казивачима. И у овом случају који сам овде цити- 
рао пма потказивача, међутим њему није плаћена 

24* 
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његоиа награда, и изврдава се да му се никако и 
не плати. Ja сматрам да je право и поштено, и да 
je дужност државе да Miy то плати. Јер, ако се буде 
изврдавало оно што je закон прописао, ja сам 
тврдо убеђен да ће се онда оваки заинтересовати 
за овакве ствари. Пореске власти могле би да 
стипну да све те ствари пронађу, када би хтеле, a 
можда и не могу свуда да стигну. И у овом слу- 
чају пореска власт није то пронашла, већ je то 
пронашао привапни, и сада се избегава да му се 
плати његова награда, a ради се fla томе да onaj 
који je ухваћен у прикривању порезе избепне каану 
и плаћање те порезе. 

Господо, наш народ je преоптерећен разним 
таксама и трошаринама. Кудгод се мрдне и крене, 
мора да плати таксу. Човек оде у дућан да купи 
опанке код занатлије, и мора да плати гаксу на 
рачун за купљене опанке. Мора да купи гуњ и мора 
да плати таксу на рачун зато што je купио куњ. 
AKO хоће да купи што у другој каквој радњи, опет 
мора да плати такау иа рачун. Давање рачуна o 
плаћеној такси оабвезно je за ове трговце и за-нат- 
лије који продају робу у својим радњама. Али, та 
такса опет пада no леђима купца, значи опет no 
сељачким леђима. Сељак и не ана да треба да до- 
бије тај рачун и да ллати ту таксу. Сретне га фи- 
нанс и пита га: „Где си купио опанке и 1КОлико си 
платио?" Сељак му каже: „Купио сам код тога и 
тога и платио осам банака." „Где ти je рачун — 
пита га финанс?" Сељак каже: Не знам. И онда 
му фи«анс каже: „Хајде у полицију", води га тамо 
тде га саслушавају, шиканирају, и сељак буде каж- 
■н>ен за то што нема код себе рачун o плаћеној 
такси за купљбне опанке. Овим се (Није постигло 

'ништа друго iHero то, да се навали један терет на 
сељачки народ. 

Судске таксе, господо, су големе и комплико- 
ване, и када сељак и уопште грађаиин изађе пред 
суд, и тамо je глоба и плаћање такса. Ако се деси 
да он нема да плати таксу, онда се ради без таксе, 
али после неколико да«а тражи се од њега да пла- 
ти трипут већу таксу. 

Нажалост, уведена je такса и у црквспим ства- 
рима, и то поссбие цркисне таксе. Ако некоме тре- 
ба извод из књиге крштених, мора да плати посе- 
бну црквену таксу. Иа овај начин испало je да и 
nama црква, неће ништа да ради без таксе. 

Господо, ако би човек изнео све примедбе na 
буџет Министарства финапсија имао би да гово- 
рим још много и мпого алп ja hy да завршим свој 
говор и да учиним овај предлог у интересу па- 
рода и у интересу државе. Народ je неспособан 
да поднесе терете, он he те терете одбити н неће 
их плаћати, али ако хоћемо да народ поднесе те- 
рете, морамо те терете да сведемо на његову пла- 
тежпу моћ. To су интсреси саме државе и нврода 
и зато предлажем да се посредни порс.чи који се 
наплаћују од народа v виду разних монолола, v 
виду разних трошарина joiu одмах у ономе часу 
скину ii смање на ону меру, коју народ може д:г 
издржи. 

Непосрсдпи порези такође траже да се смање. 
Мене чуди аашто je господин Министар у овај 
'i'miaiicnjcKH аакон унео амандман, у коме je ре« 
као: да смањењс грећине порезе па IU'M.I.V иажи 
и за 1936 род. Значи, то није трајно, значи, да Je 
ro само за 1936 годину, A шта дал>е? Ja гражим, 
да смањеи.с пореве на земљарину важи и за ову 
1935 г.  и  33  ИДућу   1936  г.  па  и  na дал.е  стално. 

Да то смањење не буде само 33%, већ да се смањи 
за равпу половину. Господо, будите уверени да 
се ни половина не може издржати. (Један глас: 
И ono ресто нека се смањи), 

Варошке општине саме no својој вољи уда- 
рају трошарине и разне таксе на сељачке произ- 
воде који се донесу na продају. Београдска оп- 
штина ударила je такву трошарину да данас, 
цела земља подноси терете за београдску општи- 
ну. Околина Београдска која je упућена Београду 
и Београдској пијаци сваким даном се оптерећава 
плаћањем све веће трошарине Београду, a зашто 
ми не би донели закоп na које трошарине имају 
право варошке општипе. Зашто je варошким оп- 
штипама дато право да one саме могу одређивати 
и врсту трошарипе и величину њезину. Дешава се 
често пута, да варошке општине ударају таксу за 
пролаз кроз варош са колима. Пође сељак са на- 
товареним колима робе за Београд и мора да 
прође кроз неку варош преко које води пут ка 
Београду, али му ова варошка општина кроз коју 
пролази наплати таксу за пролаз. Београдска оп- 
штина оптеретила je толиким трошарипама про- 
извођаче да су апсолутно неиздр}кл>иве. Деси се 
да људи донесу своје производе у Београд ради 
продаје и кад плате трошарину, од новаца доби- 
вених за продате производе њима ne остане ни- 
шта. Трошарина je ударена na стоку, na пилеж, 
на поврће, на млеко, и на све у опште што се у 
Београд унесе у толикој мери да народ не може 
више да их издржи. И зато тражим да Народна 
скупштипа законом утврди те трошарине a не да 
се оставља варошким општииама да их one саме 
режу. (Један глас: У Београду не сме ни да се 
умре!) 

Potpretsednik Franjo Markić: Gospodine posla- 
nice, pošto je proteklo vreme, to molim da završite 
svoj govor. 

Војислав Лазић (паставља): Предлажем Госпо- 
дииу Министру ово: да се цепа соли смаљи на 
1.50 дипара no једпом кнлограму, да се смањи цена 
гасу na 3 дин. no 1 килограму, да се смап.и цена 
дувану у опште, a нарочито дувану званоме „Дра- 
ва" који пуше најшире масе пародпе a парочито 
сиромашпи свет. Смањење код дуваиа парочито 
OBOI- последњег тражим за равпу половину, Тра- 
жим да се избришс такса na рачупе кад сељаци 
купују 1>обу у радњама за своју личну употребу. 
Тражим да се смањи цена жижипама no свакој 
кутији 0.50 динара. 

Завршујући свој говор чиним на r. Министра 
овај апел. Најплоднијн крајеви name земље ове 
су године залали у највећу беду. Најплоднији 
крајеви: Поморавље, Посавипа, Мачва, Колубара 
и Тампава, ОВОга лета у плодовпма су подбацили 
у толикој мери да парод у тим крајевима неће 
имати жита за храпу n семе, 1 Imeiinua je толико 
слабо родпла да се добпло само НбШТО umne ОД 
семвна a кукуруза иеће бити уопппе ininira. To jo 
све пропало од ове страшне суше. Ово се мора 
пмати na уму, као и то да у селу има и прилично 
велики број сиротиње, која има мали посед зо- 
M.i.mina n u.eno je стам.е тако, да ona већ сада 
нема клеба. Глад наступа сад већ са јесени и зато 
нека r. Мипистар прпми na знање и да je дужап 
jom сада да почне да води бригу како he се га 
сиротиња lupammi. Ja преддажем да ое ona ми- 
лијарда повећаног буџета брише, која je предви* 
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ђена за ствари које могу да чекају и да се иста 
да народу за његову исхрану. 

Potpretsećnik Franjo Markić: Molim Vas, gospo- 
dine poslanice, da završite. 

Војислав Лазић (наставља): Господо, ja ни- 
кгда нисам тражио повећавање намета, увек сам 
тражио њихово смањивање. Да би се буџет могао 
реализирати, сад je то смањење потребно више 
него икада. Али, то смањење буџета, да не буде 
само на практикантима и служитељима, него нека 
буде од министара и народних посланика, na све 
до оних који примају плату и пензију преко 2000 
динара месечно. Сви треба да поднесемо жртве за 
народ. Тражим смањење посланичких плата на 
150 динара, a смањење ваших плата за 30%. 

AKO будемо схватили своју дужност, ми ћемо 
учинити све да народу смањимо терете. Не будемо 
ли пак смањили те терете, онда нека никога не 
изненади оно што ће једнога дана наступити, јер 
je гладан човек спреман и готов на све, он he учи- 
нити оно што никада не би учинио кад би био сит 
и задовољ>ан.  (Пљескање на левици). 

Potpretsećnik dr. Josip Rezek: Reč ima narodni 
poslanik g. Ljubomir Božinovič. 

Љубомир Божиновић: Господо посланици, нај- 
болнија ствар за све привреднике, a нарочито за 
занатлије, средње и ситне трговце јесте измена 
параграфа 113 Пореског закона. По данашњем 
систему овако су бирани одбори: Три члаиа бирао 
je општински одбор, и то из опискова пореских 
обвезника, друга два члана бирала je пореска 
власт из редова државних чиновника и сада се 
тај члан мења и бираће 2 члана привредне корпо- 
рације, 2 члаиа бираће пореска власт од којих ће 
један бити претседник одбора. Чланови одбора 
бирани од стране општинских одбора до сада су 
у Пореском одбору били у већини, a сада he оста- 
ти у мањини, јер су гласом претседавајућег, чији 
je глас решавајући остали у мањини. По доса- 
дашњем закону чланови Одбора бирани од стране 
пореских власти били су већином порески чинон- 
иици. Они су увек били у стању да наметну своје 
мишљење Пореском одбору. У случају да га нису 
могли наметнути, државни застутппс изјављивао 
je жалбу Рекламационом одбору. И пошто Рекла- 
мациони одбор сачиљава већину оиих које поста- 
вл.а пореска власг, увек je уважавана жалба др- 
жвног заступпика, a да ли je требала да се повиси 
или пе, то je била споредпа ствар. .lep тамо cv 
били чиновници којп ne зиају шта je трговина и 
занатство. Ja hy да вам кажем како je до сад ра- 
ђено. Зато hy вам навести само неколико примера 
како се ради. Прво држашт застушшк сачини 
спискове шореских обвезника, тЈ. пројекат који 
садржи колико који пореоки обвезник има да 
плати. Такви спискови шал.у се Финансијској ди- 
рекцији na одобрење, и они се понова враћају 
Пореској улрави која приступа разрезу псфезе. 
Јвдан чиновпик који je нажалост био 4 године у 
моме месту направио je списак за једнога поре- 
ског обвезника да зарађује 70.000. динара. li тај 
списак послао Je у Финансијску дирекцију и после 
одобрења описак je враће« у Паре«к|у улраву. Док 
се приступидо раарезу пореза тај |е ликвидирао 
са својом радњом и отишао да буде пандур са 
3000 динара у општини књажевачкој. 

Па да ли je тај луд, који има зараде од 70.000 
динара, да иде да буде пандур за 3000 динара. To 
je све учинио један чиновник, који треба да познаје 
сваку радњу у Књажевцу и који je ca службом био 

■четири годпне тамо. Дакле, ако буде овај оистем 
опорезивања, онда би се тај порески обвезник по- 
резао на зараду од 70.000 динара иако више не по- 
стоји његова радња. 

Да вам наведем и други пример да би видели 
како резонује један претседник Пореског одбора. 
Један порески одборник, кад je био претрес за 
једну радњу, навео je да та, радња тр.еба да плати 
мање порезе од прошле године јер no званично 
прикупљеним подацима, које je прикупила пореска 
власт, много je мање радио и да треба да плати 
мању порезу. Наш шеф Пореске управе, који je 
исто тако претседник пореског одбора, казао je, да 
je тај богат и да може да плати. Ha то je одгово- 
рио порески одборник: ja овде не режем порез на 
његово богатство већ на његову радњу, a тај по- 
рески обвезник, ако je богат, на сваки свој објекат 
плаћа засебно порезу. Ja овде режем порез само на 
радњу. Ha ово je додао претседник пореског одбо- 
ра: „Кад тај обвезник може ићи у Праг на Со- 
колски слет, може платити и већу порезу." Ево ви- 
дите, како je резоновање шефа Пореске управе на 
жалост, који je био шеф Пореске управе у Нишу a 
доцније je дошао код нас. Ево, господо, како ће се 
поступати no новом закону. 

Хоћу да вам изнесем и трећи случај, који се je 
мени лично десио, у доба кад ,сам био порески од- 
борннк. TOM приликом био je дошао да присуствује 
одборској седници и један порески инспектор. Ми 
смо га пустили да присуствује седници иако no за- 
кону није имао права, да би видео, шта радимо- Ja 
сам за једну радњу обрачунао колико један обвез- 
ник треба да плати порезе. Ja сам обрачунао основ- 
ну порезу, и допунску порезу, самоуправни прирез 
и још сам додао општински прирез. Taj господин 
инспектор казао je: Мене се општински прирез не 
тиче, a општииски прирез код нас износи толико 
колико износн и државни порез. Ja сам казао: 
Мене се тиче, јер тај прирез треба да плати рад- 
n.a, a ja не могу дозволити, да тај порески обвез- 
miK прода кућу, да плати прирез и порез државни. 
Кад тако може резоповати један ипспектор, како 
ли he тек резоновати љегови чиповпици, који се 
буду постављали. Moje je мишљење, да he no ово- 
ме закопу највише страдати ситни и средњи при- 
npc;ij'iHUH a то су ситне занатлије и стини и ■среди- 
'ibH трпавци a крудни привредници и крупни инду- 
сгријалц.и тек сада he inahn пута и начнна no овоме 
закону да мање плате порезе. Немојмо даље ићи, 
погледајмо суђење у Осијеку, na ћемо видети 
каквим 'ce пшчином Нашичка творница користила 
да мање порезе пла11а. 

1 [еки кажу да je овај члан престарео и да тре- 
ба да се мења. Ja мислим да овај члан није преста- 
рео и no овоме члану дуго година плаћала je по- 
резу предратна Србија, са овим чланом она ja нао- 
ружала своју војску, да je имала napa колико треба 
да води успешно рат, a сад наједанпут не ваља за- 
ком. Ja мислим да је-потребно да се донесе један 
закои o корупцији, да се испита свачије богаство 
и то не само за буду1шост, него корупција и 
прршла и буду11а. Да се испита откуда je коме 
пмањс, да ли ra je поштено зарадио или није, и ако 
се докаже да није поштено зарадио, онда да му се 
имап.с копфискујо у корист државне касе. Г, Ми- 
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нистар фннансија у кога ja имам довољно пове- 
рења ooehao je да he издати један распис да се још 
један члан узме из редова привредника. Ja веру- 
јем да ће г. Министар финансија то испунитн, алн 
ко гарантује да ће други министар који дође то 
исто радити. Могуће je да ће се он држати стриктно 
закона и онда тешко ситном трговцу и занатлији. 
AKO je r. Министар хтео да пореске власти одре- 
ђују два члана из редова чиновиика и пензионера 
a два привредне корпорације, онда je могла да се 
нађе једна солуција, и ja се чудим да господа из 
Финансиског одбора нису нашла ту солуцију, a ова 
солуција могла je овако бити: Да два члана бирају 
привредне корпорације a тројицу пореске власти, 
од којих једно лице мора да буде из спискова по- 
реских обвезника. Ja мислим да ће се у свакој ва- 
роши наћи доста поштених лица, која ће штитити 
опште и државне интересе. Ако се то не прихвати, 
онда значи да влада нема поверење у тај сталеж. 
AKO се ово не измени, и ако овај члан овако оста- 
не, ja не могу да примим одговорност пред при- 

•вредиим светам и не могу гласати за члан 30 Фи- 
нансијског закона мада припадам кругу владине 
■већине већ гласаћу противу овог члана. 

Користим ову прилику, иако то не спада у ре- 
сор Министарства финансија, али жалим што г. 
Министар просвете није овде, — да кажем неко- 
лико речи o нашој гимназији, Moje место лежи на 
бугарској граници и страдало je неколико пута. 
Оно je имало осморазредну гимназију која je уки- 
нута пре неколико година, на жалост. Грађани и 
ОПШТИна, схватајући значај просвете издржавају 
приватну вишу гимназију и ja мислим кад једпа 
сиромашна општииа толико жртвује да je крајњс 
време, било да се ова приватнп виша гимназија 
протвори у државну, било пак да се помогне 
Оиштина књажевачка. (Одобравање). 

Potpretseđnik Franjo Markić: Reč ima narodni 
poslanik g. Jeremija Protič. 

Јеремија Протић: Господо посланици, ja не 
излазим на говорипцу да држнм лекције никоме, 
али смаграм да ми je дужност као народном no- 
сланику да укажем на неке немиле појаве, које нас 
прате од првог дана наше дискусије. Te немиле по- 
јаве сгварају нашн другови, иако су свесни да 
овде влада један поредак и један пословни рсд и 
да тај поредак мора да чуна и поштује nam Претсе- 
давајући на првом месту. Кад претседавајући ne 
прави питањс од извесних речи и говора, онда 
нико нема права да говорпика опомиње- Г. претсе- 
давајући je тај, да оцени, да ли je неко изашао из 
круга допуштеног. Кад on налази да неко није 
изашао из круга допуштвНОГ, онда нико нема npa- 
ва да прави упадице и да опомиње. 

Ова појава нас толико замара, да се ja често 
лично заборавим и почнем да сс питам да ли сам 
у овоме Парламенту. Мислим да сам пегде na не- 
ком збору a ne у Народној скупттппп. Mn морамо 
чувати достојанство овога Дома, јер господо, вко 
га ни не сачувамо, неће га нико сачувати. Момојмо 
понављати иишта из прошдости, јср верујте, ja h|y 
п\ти да одбијем одговорност од себе. 

Господо.уја нисам личан чоиск n ja у жииоту 
писам нмао иоиријатеља и ак(Ј сам их имао ja за 
њих кисам знао) али се нисам ни руководио личним 
симпатијама. Ja се руководим искл>учиво једном 
политиком коју ja заступам дотле док ona буде 
заступана од онога уз kora сам. Од момснта када 

он напусти ту полнтику, он од тога момента nehe 
имати у мени свога приврженика. 

Ми господо дискутујемо o буџету. Сваки онако 
како га схвата и разуме и то je право сваког на- 
родног посланика. Сваког je народног посланика 
исто тако право, да се уз буџет дотакне извесних 
ствари које тангирају политички живот нашег на- 
рода. Налазим да и ja морам да се осврнем на си- 
ноћњу изјаву г. Претседника Владе, који je своју 
изјаву поделио у три дела. 

Први део његове изјаве, господо, обухвата бу- 
џет и финансије и то право њему у истини при- 
пада као фннансијеру- У том првом делу г. Прет- 
седник Владе каже, да није истипа, да je буџет 
дванаестина повећан према буџету за 1934/35 го- 
дину у ономе износу како су поједина господа по- 
сланици овде претстављали. Казао нам je да je 
буџет за 1934/35 годину преко дванаестина повећан 
за свега 93 милијона. Том приликом нарочито je 
ударио гласом на то, и чак ако хоћете у жељи да 
скрене пажњу онима који тако ne мисле, казао je: 
,,Г1а зар господо, за вас није популарно ако се даје 
3 милијона за основне школе, 50 милијона за кра- 
јеве без воде итд." Свака част Господину Прет- 
седнику Владе и његовој изјави. Свакако да и он 
има права да бацн општи поглед na буџет који je 
on свакако спремио још у прошлој Влади. Али, 
допуштено je и нама, пародним посланицима, инди- 
впдуалџо да пропратимо и ми тај буџет и да ка- 
жемо да ли ствари у истини тако стоје као што су 
претставл:>ене. Руково1)ен увек да гледам истини у 
очи и да стварност нмам пред собом, ja сам овај 
буџет прегледао и ja сам ra пажл1ИВо прочитао у 
жел>и да га до детаља разумем. Ви сте, господо 
имали прилике, да чујоте излагања поједине го- 
споде, која су вам овај буџст претставили у мили- 
јардама. Ja ћу да изнесем онако како ja овде читам. 

Имамо буџет за 1934/35 годину који je одо- 
брен још од прошле Народне скупштине. Taj бу- 
џет није био предмет дискусије за ову годину ни у 
Финаосијском одбору im овде, On je био цримљеа 
en bloc. Ми смо ra вбог краткоће времена примили 
en bloc. 

Ta повећањв кад мх читаио преко цифара го- 
сподо, можемо очито да видимо да изглсдају ова- 
Kii. Одобрени су нови кредити no § 2 у пзносу 
242,018.348 динара. Одобрене су одлуке Министар- 
ског савета no § 6 динара 66 мидијона. 

Одобрене су одлуке Министарског савста no 
§ 4 у износу од 49,609.619.60 или укупно 357,691.794 
дипара. To je господо укупно повоКање које смо 
мп \ гирдп.ш приликом претреса ових дванаестина 
у Финаисијском одбору. Кад од те сумс одбијете 
уттоде ■"> разппм партијама буџета 33 193435 ro- 
дипу у износу од 14S милијона динара онда вам 
ОСтаје да јо стварно поисКање у цифрама дннара 
209,622.681. Или кад овој суми додаге један изда- 
гак no Финансијскоме вакону који je предвн^еп 
no томо закопу опда je укулна сума 660,679.681 
динара. 

Поред пиог цифарног издатжа од'660,679.681 
динара im имате oH.iamlicn.i' за зајмове, којс je 
Himipao мој друг Boja ./iaaiili чнји апуитстп попо- 
ћавају буџет расхода за ову и наредне године али 
не теретс ову буџетску ro;um> \ инпосу овлапИк.'- 
iha. Још нешто господо, штопоред ових660,679.681 
дилара може да буде још повећање и no § 9 Ф"- 
НаНСИЈСКОГ iiH.Kmiiicii.a 0 кпјима МИ  исма.мо ПОЈМВ, 
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ни ми као чланови Финансијског одбора ни ви као 
скупштигноки пленум. § 9 финансијског овлашћења 
има два става. Први говори o ангажовању кредита 
у појединим буџетским годинама који нису могли 
'бити извршени из ма каквих разлога" у предвиђе- 
1ним роковима односне рачунске године имају се 
исплат-ити из текуће године. Колики je тај издатак 
ми немамо појма пошто иам je непознато колико 
je остало неизвршено. 

Други став још je тежи јер се овлашћује Ми- 
нистар финансија да може исплатити и оне оба- 
везе из ранијих година које нису предвиђене и 
нису ни извршене. И ти издаци падају на терет 
обртног капитала a решења o исплатама доноси 
Министар финансија. Ако би ми имали листу оба- 
веза из ранијих годипа, ja бих могао да булем 
миран, али кад ми то незнамо и незнамо колико 
ће изнети ни no првом ни no другом ставу овог 
законског овлашћења, онда ja морам као народни 
посланик да се забринем и да се побојим да те 
обавезе ne пређу 7—8 стотина милијона динара. 

Ми смо имали 1928 године обавезе из ранијих 
година, и то je регулисано. Износило je милијарду 
динара. Од тога момента до данас нема никаквпг 
извештаја колике су те обавезе. Претпоставка je 
да те обавезе нису мале. Па нека cv 200 милијона. 
И кад додамо на оних fi60 милијона онда то je 
860 милијона. Кад узмете остале финансијске 
одредбе no којима има да се озакоие ранија ре- 
шења Министарског савета и урелбе a сва та ре- 
шеп.а м уредбе лшвлаче излатке, онда мирне са- 
пести с једно na друго можемо да рачунамо да 
то повећањс изпоси близу милијарде динара. 

Господо, пико се од нас ne противи обаве- 
зама и ми чланов-и Фипансијског одбора гласали 
смо поједине буџете акламацијом, као буиет Ми- 
нистарства војске и морпарице, Министарстпа со- 
цијалне политике и паподног здравл>а и Мипи- 
старства полЈОпривреде. 

Али све то ми треба да имамо стварио пред 
нама да не би јавност мислила да непрецизно го- 
ворим, јер ja ne желим и neliv да нам се каже да 
из мањипе говоримо из нпага; !1ес\'мњиво ne бих 
ни желео да пам се подмеће ono што пико од нас 
не жели o себи да чујс. 

Други део говора г. Поетоедника Министар- 
ског савета односи сс na овлашћења која cv пред 
нама и око кпјих се поли псла ова дискусија. Г. 
Претселпик Плалс je папомепуо и рокао да on зна 
да постоји пппламептпппа пракса n да je тако 
било у ппошлом стплеЈп' у Француској. To je го- 
сподо за мене и смепшо a изгледа ми малс и ша- 
л»иво. Тако неодрећено казати o ^едном столећу D 
не поменути догађа.је, ккд \е рде ie и који je Ппп- 
ламенат дао таква овлашћења, мислим да nnie v 
реду n ja ne могу пикако примити једну такву 
inhuv г. Претс^чипка Министарског савета. (По- 
lumii: Тако (е). Господо, иама не греба пракса ни 
француског парламента ни ичија друга a ни амв- 
ричка јер HII Лмсрика до Колумба није постојала, 
Beli иам трсба пракса из нашег паоламентарнђг 
жмвота, ов iianu' земл>е, која i« била једна ол 
најлибералнијак земал»а како 'iio закону o избо- 
рима пародпих посланика. тако и no п^рламен* 
гарној демократији. Ham Парламенат не зна за 
Tv праксу. Он ни.је викаД дочекао то да му Кра- 
.'i.nu-Ka Владв тражи ои laml.cn.o 38 закОНе КОЈИ Су 
чисто политичког карактера, јер ако би м Једно 

такво овлашћење дало, онда господо пама овде 
пема места. Онда ми можемо ићи кући и прено- 
сећи законодавно право na управну власт, можемо 
оставити управној власти да врши фупкцију за- 
конодавне власти поред управне власти, a ми који 
смо овде не желимо да стварамо парламентарну 
праксу такве природе na да нас наша поколења 
сутра каменују. Ми ne смемо ту праксу да ства- 
рамо и то гооподо не може бити да се na овај на- 
чин таква пракса ствара све дотле, докле je зе- 
маљским Уставом нашим предвиђена подела вла- 
сти на законодавпу, извршну и судску власт. И 
cee док je то тако ne може се мешати закопо- 
давна власт у извршну и судску нити која од ове 
две остале власти, јер ако би тај моменат насту- 
пио, онда би то била једна збрка појмова и ne би 
се знало пи ко пије пи ко плаћа. Поштепо je го- 
сподо, искрепо и отворено да се пред нас изнесу 
ти закони да их ми као људи, што кажу браћа 
Хрвати, настројени демократским идејама, проу- 
чимо и 'да их заједно донесемо за наредпе изборе 
na да ти закони буду и слободни a ми ћемо већ 
после видети шта ће пам ти слободоумни избори 
донети. 

Трећи део говора г. Претседника Министар- 
ског савета односи се na организацију нових стра- 
нака. On je нарочито напоменуо, да жели да се 
дође до тога и нађе један пут и начин да се иа- 
шом земљом управља двопартијским системом, 
системом, у коме ће само две велике групе имати 
партијски шрограм са којим ће изићи пред изборе. 

TOM приликом један од господе колега упао 
je и питао г. Претседника владе: Да ли се r. Спахо 
и Корошец одричу свога племенског карактера. Г. 
Ппртселник нладе ie одговотзио да се одричу и да 
та noiui партија неће ни пајмање реметити одред- 
бе Устава, којима се забрањује да се партије могу 
организовати na бази племепској. верској и по- 
крајинској. 

Е сада, господо, да анализирамо ствар. Госпо- 
дин Претседник je рекао, да je био потребан ула- 
нак г. Спахе у Владу, који je био на лпсти супрот- 
ној нашем програму на коме смо ми дошли; да je 
био потребан улазак г. Корошца у Владу, који je 
апстинпрао за време избора, a све то зато да се 
демантују петомајски изборп. Демаптујући пето- 
мајске изборе демаитујс се и ова Скупштипа, a да 
се демантује Скупштипа речено je ово, ако сте до- 
бро запамтили и чули, да скупштине, које поли- 
цпјска власт бира нису добре скупштиие и да на- 
род треба да дође до изран{аја у слободним избо- 
рима и да пошаље из слободаих избора слободне 
претставнике. 

Гасипли, ja личио одбијам, са својим друго- 
иима v Београду, да nac je полицијска власт бира- 
ла, a један велики део вас није бирала полициска 
власт. AKO je кога полицијска власт бирала, ■— то 

■се дешааало и за време слободних избора. Ja сам 
сведок свих избора v отој земљи, и у предратној 
Србији, и знам да je највећа борба била, када je 
било тајио гласаље, када je био либерализам да je 
аајвећа борба била тада око тога која he влада 
добити изборни мандат. Да није полиција утицала 
ja не анам зашто би се владе отимале око избор- 
пог-мацдата. Ha када то бива у либералном парла- 
мептарпзму И када изборне владе употребл>авају 
полицијкаси апарат да би спречиле противиике да 
у што већем броју уђу у Парламенат, •оада није 
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чудо што се je десило да су личне симпатије поје- 
диних министара можда и иамле неког утицаја, јер 
су поједини министри желели да no неки кандидат 
уђе, наравно на штегу неког другог. 

AKO улазак ове господе министара у владу 
треба да значи наш излазак, ja то потпуно разу- 
мем и примам. Али господо ако улазак њихов је- 
сте био за то да се ми демантујемо и да се као ша- 
ховске кегле, као пиони, премештамо од једног до 
другог места, такву солуцију ja не могу да 
примим. 

Овлашћења политичког карактера претстав- 
љају гро политике парламентарне, око које се 
окреће цео парламентарни живот. Ова политичка 
овлашћења, гасподо, ако испунимо и пренесемо на 
управну власт^ ja сам и малопре казао, ми смо у 
том случају створили једну парламентарну праксу 
и будући гшрламенти указиваће са чуђењем на то, 
na ће нам можда то бити један печат овога дома, 
указиваће се на нас као на људе који нисмо били 
дозрели за парламенат, за управу земљом. Ja лич- 
но та овлашћења не могу дати, нити ћу их дати и 
гласаћу против. Али, господо, ja сматрам да и ви 
сви, који мислите да дате та овлашћења, треба до- 
бро да се замислите и помислите ,,су чим ћете 
изаћ' пред Милоша" сутра на новим изборима. 
Јер, немојте заборавити да he моћи доћи нова вла- 
да кроз нове изборе na да he врбовати своје при- 
јатеље, када he потегнути питање да се опет неким 
политичким амандманима пренесу нека права на 
њу, na ако тако будемо ишли од једне владе до 
друге, ми нећемо претстављати Народну скупшти- 
ну него збир лнчних пријател.а. To господо, не 
може бити и то v Пар.гамеиту несме да буде. Ми 
морамо имати споја одре^)ена схватања, ми мора- 
мо бити чувари Устава, a ако хоћемо бити чувари 
Устава, не смемо прсносити законодавну власт на 
управну вла1ст. (Живо одобравањс и пл.ескање код 
посланика на левици.) 

Potpretsednik Franjo Markić: Reč ima narodni 
poslanik g. Luhomir Jovanović. 

Љубомир Јовановић: Господо народни посла- 
ници, Краљевска влада нам je поцнела буџетске 
дваиаестипе. Она није била у могућности да спое- 
ми пројскат сталног годишњег буџета из политич- 
ких разлога упутарп.е гфироде и кратког времена 
тс je била прииуђена да се служи овнм и овакнпм 
сретствима. Пре свега, господо посланици, не тре- 
ба заборавити, да je ona Влада, како Je у њеној 
локларацпјп подвучепо, дошла да нормализује no- 
литички живот који je у земл>и поремећен пређа- 
mii>nM режимима. Ja сам и раније na и за време 
последње изборне кампање објаснио својим бп- 
рачима n обавестио пх <> тешком паслеђу које смо 
чримилп од ранијих режима, па аналогно и Кра- 
љввска влада. Ако, господо, послацици, не желимо 
да сносимо све консеквенце и примимо одговор« 
HIOCT na себе за разна вршљања у 8емљи и sa ко« 
руицију минулих режима, онда се вадамо на пр- 
вОм месту од лпкнплаторп ri. од данашње Владе 
да нам прикаже у правој бо!и забставштин^ она- 
кву какву je нађена. () npanoj истини морамо оба- 
ввстити народ. He преба се плашнти истине и 
скривати одгрворне, na ма ко то био, јер ћемо 
само na тај начин паслужити народу и држави. 
Одајем прлзнање Крал>евској влади што he одмах 
no ii:u'.'iai'an.y дванаестина донети политичке за- 
коне, KOJU  he  n  за будућност да загарантују па- 

роду она права за која се je борио за време мину- 
лих ратова. Јер народ, који je умео да одбрани 
своју земљу од имперпјалистпчких непријатељ- 
ских најезда и да ослободи своју поробљену бра- 
ћу и земљу увелича, заслужује да улшва све бла- 
годети слободе. He тражим у име мојих гла1сача 
никакву милост, већ тражим ono што je народу 
незаконито одузето да му се врати. Срез који 
Претстављам у овом високом Дому има једну no- 
литичку традицију, којом се његови грађани no- 
носе. Наши оцеви су поставили камен темељац 
слободи у овоме крају још  1883 године. 

Верујем да су се наша браћа из крајева који 
су били до Ослобођења под Турцима и Аустријан- 
цима борили за оне политичке законе, који су ва- 
жили до npe ратова na територији мале Србије. 
Њима je учињена највећа неправда када су им 
наметнути, туђински, непријатељски политички 
закони против којих су се они столећима борили. 

Наша држава je no политичкој формацији 
млада и она као и сваки почетник потребује кре- 
дит са стране да се изгради. Морам да изјавим да 
je она овај кредит обилно уживала све док je 
трајао парламентарни систем. Са укидањем nap- 
ламептарног система наша земља je изгубила кре.- 
дит и ми смо били принуНени да се изграђујемо 
помоћу сопствених сретстава, која су била недо- 
вољна. Народ и дапашње генерације не могу да 
сносе све издатке за разне ннвестиције којима ће 
се користити и будуће генерације. И поред нај- 
веће пггедње од стране Крал,евске владе буџетске 
дванаостипе су iipeornepehene личним и матери- 
јалним издацима, које rpahanu наше државе те- 
шко могу да сносс. Порески снстем кој« je до да- 
нас примењиван. ноправедан je и погађа сиро- 
машне раднике и средњи сталеж. 

Систем индиректног опорезивања je неправи- 
чан n поред свега тога што je најповољниј« за 
убирање државних прихода. Треба завести систем 
шрокгиог опорезпвап.а и прогрссивну порезу као 
n аорезу na ренте, да би се ослободили потро- 
шачи - радни слојеви вашег народа од неправед- 
ног индиректног опорезивања. Постоји презаду- 
жеиост приврелног становништва наше државс o 
којима целокупна штампа пише и Поред тога mro 
цензура пијс пуштала до сада смелије написе. На- 
MI-IU' сс доношен»е закона <> раздужењу свих при« 
вредника и конверзија приватних дугова вачиље- 
ппх upe априла месеца 1932 године. Ово у толико 
npe, mro смаирам да се економско стање у земљи 
не може поправитм, ппти крсдит повратити док 
се one реформе не изврше. 

Доношење закона <> раздужењу цужника-при- 
вредиика морало |е да следује jom од 1931 године 
тј. ioni онда, када je направљен великв зајам за 
стабилизацију - наше народне валуте-динара. Jepi 
господо народнн посланици, сгабилпзопатп дппар 
na лг1)11ма целокупне приареде, дати му једну ста- 
бплт- вредност, na ча« и вишак вреднасти у од« 
носу према овоземаљским проиаводима и нспо- 
крстпогтпма, a nv редуцирати у сразмери дуго- 
ввња привредника-дужника, учињена je велика 

|равда прнвредницима-дужницима; јер ови љу 'n. 
који су се после ратова задужи.ш за обпову при- 
В1реде у папирним динарима пркнуђени су v виду 
разиих пореза и дажбина, плаћати велике ануи- 
тете за стабилизациони зајам, којп je п.мховпм 
зајмодавцима осигурао вишак врелвости њиховог 
потраживања, поред тога mro су неки зајмодавци 
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за 15 година наплаћипали од својих дхжннка не- 
допуштене и незаконите каматне стопе које су се 
кретале од 20—35",; упркос кривичног и грађан- 
'CKor законика, који предвиђају максималну инте- 
ресиу стопу од 12% годишњс. Па када je режим 
који je извршио стабилизациЈу пропустио да ре- 
дуцира у односу према стабилизационом дииару 
приватна дуговања наших привредника, насталс 
су компликације и дошло je до овс врло тешке 
економске кризе  и неповерења. 

Ja, господо, немам претензије да се овде исти- 
чем као какав финансиски стручњак, али верујем 
и убеђен сам да они стручњаци који су вршили 
стабилизацију, нису помишљали на последице, 
које су тешко деловале на привреду и кредит. Да 
je стабилизација нзвршена на златној бази тако, 
да ималац 100 папириих динара добије на при- 
мер 10 динара у злату, не би дошло до ове пер- 
турбације у привреди. Изгледа ми да су стручњаци 
имали намеру да временом 100 папирних динара 
добију вредност 100 златних динара, и све je то 
на леђима народа. Ta њихова интенција спрове- 
дена je у дело, јер су пољопривредни продукти и 
непокретиа iiMOBHiHa девалоризирани за 7Q?d од 
како je стабилизација динара извршена. Још јед- 
иом да подвучем: стабилизација je извршена на 
леђима целокупне привреде a од ње профитирају 
само зајмодавци, a ево зато еклатантног примера: 
Један зајмодавац који je дао na зајам 100.000 
динара у 1928 години своме дужнику могао je за 
оиу своту новаца да купи само три вагона mne- 
нмце, a сада за ту исту суму од 100.000 динара 
може да купи не три већ 10 вагона пшенице. Овај 
и овакав зајмодавац не само што je нрофитирао 
паплаћујући своме дужнику рецимо иајскромније 
20.000 динара на име камате, негр после стабили- 
зације [фофити>рао je n од вишка вредности стаби- 
лизованпх динара. Па нас, господо, не трвба ни 
да чуди овај протест прииредиика дужиика, јер 
они пс могу да допусте да буду ДО краја жртве 
берзанских типоиа иовчара и да носталу бавкроти 
a затим бескућпици. 

Зато Mo/iiiM Краљевску вдаду да изађе одмах 
no изгласању ових дванаестииа са аројектома за- 
коиском и реформама које he да ослободе народ 
од материјалног и моралног ропства. Молим г.г. 
посданике и драге колеге да ме у овом тражењу 
потпомогну. To je што се тиче економске и фи- 
наисијске спрлне овога namer буџета. Али друга 
je једна ствар коју морам да наЛоменем КраљеВ" 
ској влади a то je mro се тиче тра^ења овла- 
inluMi.a за доношење политичких закона. Јер, го 
сподо, будите уверети да ja. моји прет.стављам 
срез који се поноси са својим традицијама још 
(»д 1883 год., ja тирдим, господо, да he КралЈевска 
влада убрзо no доноше^у дванаестина донети и 
дати нам те политичке закппе, a будити уверени 
да 'ce само на гим закоиима базира слободно кре- 
тан»е n буду^ ст наше Југославиј«. Господо, без 
слободне штампе n без сдрбоде збора и договора 
као n без слободоуфшог изборног закона нема по- 
литичког /Kmima. II ja сам убеђвн, господо, да he 
K'pa.M'iu-Ka илада лаипа OBO [фИВеСТИ У ДСЛО. (Je- 
дап глас: il.i осиову чега?) Ha основу тога што се 
овако не може више живети јер се непрестаио 
говори  o   IIIM  патентираиим  патриотама. Ja сам 
МСХУСИО   Ha  себи.   јјтам  СМСО  iimiiia  да  ГОВОрим, 
n зато ja кажем, крајп.е je време да дође једанпут 
слобода, јер велиИ| ja се поносим  што сам  из 

тога среза, јер je наш срез у 1883 години положио 
главни камен темељац наше слободе. (Одобравање 
и пљескање код већине). 

Pofpretsednik Franjo Markić: Gospodo narodni 
poslanici, ovim je završen pretres Vili Razdela — 
Ministarstvo finansija. Prelazimo na glasanje. fVas;- 
lije Trbić: Molim da se izvrši prozivka. Mi imamo 
prava tražiti da se prozivka izvrši, i Pretsedništvo je 
dužno to da naredi, jer ovde nema kvoruma, a kad 
njega nema, onda se ne može rešavati sa onim bro- 
jem poslanika koji se zadesio u Skupštini). Gospo- 
dine poslanice Trbiću, ja smatram da ovde ima do- 
voljno poslanika s kojim se po Zakonu o poslovnom 
redu u Narodnoj skupštini može u Skupštini da re- 
šava. (Glasovi: Ima. Nema. — Vasilije Trbić: Molim 
vas da izvršite prozivku, jer vi bez toga ne možete 
odrediti da li ima dovoljno poslanika za rešavanje. 
ili nema. Po zakonu o poslovnom redu u Narodnoj 
skupštini treba da bude jedna trećina prisutnih po- 
slanika da bi se moglo punovažno rešavati.) Kao što 
sam već kazao, nalazim da ima dovoljan broj posla- 
nika za rešavanje pa s toga molim da predemo na 
glasanje o VIII Razdelu — Ministarstvo finansija. 
(Vasilije Trbić: Ovako ne može da se radi. Mi tra- 
žimo da se izvrši prozivka. Ne može se u Sukpštini 
rešavati ako nema dovoljnog broja poslanika.) ,1a 
smatram da ima dovoljan broj poslanika i držim da 
i sam poslanik g. Trbić to uvida. Pored toga, pre 
nego što se je počelo raditi po ovom razdelu, g. Trbić 
je, onako kako to predviđa Poslovnik trebao staviti 
svoj predlog da nije prisutan potreban broj posla- 
nika. Ja mislim, gospodo poslanici, da je svima nama 
pa i g. Trbiću stalo do toga da ceo ovaj posao za- 
vršimo na vreme i da je s toga potrebno da odmah 
nastavimo rad. (Povici na levici: Nema kvoruma, tra- 
žimo  prozivku). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ja molim gospodu na- 
rodne poslanike koji iskreno — naglašavam tu reč 
iskreno — sumnjaju da li je kvorum tu, neka podnesu 
pretstavku sa potpisima desetorice, i mi ćemo tu 
jednu jedinu prozivku —■ jer nas Poslovnik ne oba- 
vezuje na više, — učiniti, jer hoćemo, da se pridr- 
žavamo strogo našeg Poslovnika. Gospoda poslanici 
ako hoće mogu i imaju pravo po Poslovniku to da 
učine. 

Gospodo narodni poslanici prelazimo na gla- 
sanje o VIII Razdelu — Ministarstvo finansija. Gla- 
sače sr sedenjem i ustajanjem. Molim g. izvestioca 
da izvoli pročitati iz § 2 predloga zakona o budžet- 
skim dvanaestinama partiju 383 VIII Razdela — Mi- 
nistarstvo finansija. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita iz § 2 pred- 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama partiju 383 
VIII Razdela — Ministarstvo finansija. 

Pretsednik Slevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročitanu partiju 383 VIII Razdela — Mini- 
starsvo finansija iz § 2 predloga zakona o budžet- 
skim dvanaestinama? (Prima. — Ne prima.) Ona 
gg. narodni poslanici koji primaju neka izvole se- 
deli a koji su protiv neka izvole ustati. (Večina sedi.) 
Većina srdi prema tome objavljujem da je partija 
383 VIII Razdela Ministarstvo finansija iz § 2 pred- 
loga zakona 0 budžetskim dvanaestinama većinom 
glasova   primljena.   Izvolite   čuli   dalje. 

—■ Za ovim je Narodna skupština, glasajući se- 
denjem i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji u smi- 
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slu čl. 102 Ustava i § 67 Zakona o poslovnom redu u 
Narodnoj skupštini usvojila većinom glasova kredite 
i po ostalim partijama Vili Razdela — Ministarstvo 
finansija i to: 1) iz § 2 predloga zakona o budžet- 
skim dvanaestinama kredite po part. 385, 386, 393, 
394, 394a (sa izm. i dop. učinjenim u Fin. odboru — 
Izveštaj F. o. str. 6). 395—397', 399, 1—4, 6, 7, 12, 13, 
16, 3, 3a, 7; 2) iz § 3 predloga zakona o budžetskim 
dvanaestinama kredite po part. 383, 386, 393, 394, 
394a, 395—397; 3) iz § 4 predloga zakona o 
budžetskim dvanaestinama kredite po part. 383, 385, 
393, 394, 394a, 395—397; 4) iz § 5/1 predloga za- 
kona o budžetskim dvanaestinama kredite po part. 7 
a iz § 5/2 predloga zakona o budžetskim dvanaesti- 
nama kredite po part. 383. 384, 1, 3, 5. 9, 11. 14, 
16, 9, 13. Isto tako je Narodna skupština, glasa- 
jući sedenjem i ustajanjem o svakom pojedinom 
paragrafu usvojila većinom glasova i sve pa- 
ragrafe počev od § 10 pa do § 47 zaključno predloga 
zakona o budžetskim dvanaestinama koji se speci- 
jalno odnose na Ministarstvo finansija a sa izmenama 
i dopunama učinjenim od strane Fin. odbora Na- 
rodne skupštine (Izveštaj F. o. str. 7—9). — 

Gospodo narodni poslanici, konstatujem da su 
sve partije V1I1 Razdela — Ministarstvo finansija 
većinom glasova primljene i da je prema tome i pre- 
tres VIII Razdela završen. Prelazimo gospodo na pre- 
tres IX Razdela — Ministarstvo vojske i mornarice. 
(Opšte burno odobravanje, pljeskanje i povici: Ži- 
vela vojska! Glasovi: Da se primi aklamacijom). Ima 
reč narodni poslanik g. Žarko Tomašević. 

Жарко Томашевић: Господо иародни посла- 
ницн, у овом тренутку, када се расправл.а o бу- 
џету Министарства војске и морнарице, Клуб 
посланика скупштинске већине сматра, да тој уз- 
даиици народа, која нам омогућује миран рад и 
развитак, морамо осигурати сва морална и мате- 
ријална средства да тај свој задатак може и из- 
вртити. 

Hama je војска део народа. По својим морал- 
ним квалитетима и no својој оргаиизацији нај- 
бол^и део. 

Она je блиска и драга свима нашим племе- 
пима; она je спажан и моКап фактор и унутрашње 
копсолидацијс, зближеља свих делова нашег на- 
рода, a уједно и мо1ша одбрана паше државс 
према инострапству. 

Стога у име Клуба посланика скупштипско 
иећпне предлажем да се буџет Мииисгарства вој- 
ске и морпарицс прими акламацијом. (Опште 
бурио и дуготрајно одобраваше). Живела нојска! 
(Оптти бурни и одушеил.ени швици: Живела 
нојска!) 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodo narodni po- 
slanici, ovim je završen pretres IX Razdela Mi- 
nistarstvo vojske i mornarice. (OpSte burno odobra- 
vanje, pljeskanje i povici: Živela naša hrabra vojska). 
Prelazimo na glasanje. (Glasovi: Da se primi akla- 
macijom.)- Glasače se sedenjem i ustajanjem. Molim 
g. Izvestioca da izvoli pročitati iz § 2 predloga zakona 
o budžetskim dvanaestinama partiju 401 IX Razdela 

Ministarstvo vojske i mornarice. 
Izvcstilnc Nikola Sokolović pročita i/. § 2 pred- 

loga zakona o budžetskim dvanaestinama partiju 
401   IX  Razdela Ministarstvo  vojske  i  mornarice. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročitanu partiju 401   IX Razdela — Ministar- 

stvo vojske i mornarice iz § 2 predloga zakona o 
budžetskim dvanaestinama. (Prima). Ona gg. posla- 
nici koji primaju neka izvole sedeti a koji su protiv 
neka izvole ustati. (Svi sede). Svi sede, prema tome 
objavljujem da je partija 401 IX Razdela — Mini- 
starstvo vojske i mornarice iz § 2 predloga zakona 
o budžetskim dvanaestinama jednoglasno primljena. 
(Burno pljeskanje i povici: Živela vojska.). Izvolite 
čuti dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština, glasajući se- 
denjem i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji u 
smislu čl. 102 Ustava i § 67 Zakona o poslovnom 
redu u Narodnoj skupštini jednoglasno usvojila kre- 
dite i po ostalim partijama IX Razdela ■— Ministar- 
stvo vojske i mornarice i to: 1) iz § 2 predloga za- 
kona o budžetskim dvanaestinama kredite po part. 
404, 426a, 431 (sa izm. i dop. učinjenim u Fin. od- 
boru — Izveštaj F. o. str. 6); 2) iz § 3 predloga za- 
kona o budžetskim dvanaestinama kredite po part. 
432 i 438; 3) iz § 4 predloga zakona o budžetskim 
dvanaestinama kredite po part. 404; 4) iz § 5'2 pred- 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama kredita po 
part. 402. Isto tako je Narodna skupština, glasajući 
sedenjem i ustajanjem o svakom pojedinom para- 
grafu usvojila jednoglasno i §§ 54 i 55 predloga za- 
kona o budžetskim dvanaestinama koji se specijalno 
odnose na Ministarstvo vojske i mornarice a sa iz- 
menama i dopunama učinjenim od strane Fin. odbora 
(Izveštaj F. o. str. 9—10.) — 

Gospodo narodni poslanici, konstatujem da su 
sve partije IX Razdela — AAinistarstvo vojske i mor- 
narice jednoglasno primljene i da je prema tome i 
pretres IX Razdela završen. (Opšte burno pljeskanje 
i oduševljeni povici: Živela vojska.). Prelazimo go- 
spodo na pretres X Razdela — Ministarstvo građevi- 
na. Ima reč narodni poslanik g. Zarije Joksimović. 

Зарије Јоксимовић: Господо пародни посла- 
ници, npe него што Пређем na главни предмет o 
коме hy говорпти, сматрам за обавезу као пародпп 
посланик и ваш друг на кажем претходно неко- 
лико речп. Увек сам претпоставл^ао да код народ- 
пих посланика којс парод из наше простране до- 
мовине шал,е као своје замепике, пикада ne може 
бити неозбиљтости, nero само озбпл.пост, да се 
расправл,а и говори само o озбиљнИМ стварима. 
Ja сам прпметио прилпком ошпте дебате, као u 
код специјалне дебате, многе стварп. Чуо сам да 
многп другови тротсжирају поједпие ЛИЧНОСТИ 
или ауторитете којп су били у првој мли у сада- 
њој Влади. Истппа ово je први mi да долавим 
на ову говориицу, na којој СВИ пародпп претстав- 
ници трсба да изнесу жел.е народа свога краја, 
али они треба да буду скромпп да говоре само 0 
општим стварима a не да се проводи у овоме узвп- 
шеноме дому агитација за овога или sa онога. 
Чуо сам и то да се гокорп o нашим а\торпгетпма 
ме1)у којима je и г. Јевтић као поетседник Владе. 
Ми се писмо „обесили само за г. Јевтића, него смо 
се обесили na листп г, Пјретседника владе". llim- 
ликом промене Владе je/um nam друг намерно je 
истпцао нама познату личност г- Стојадиновића, 
опробаног политичара. Част и поштовање свима 
члановима којл су састављали ранију и који са- 
ставл>ају дапаптл- В.чаду. .bi иачазпм да са оиога 
места ne бп т\ребали да критикујемо  једне или 
друге. Мепи се ue доиада једпа етвар. Ja гам чуо 
са ове говорнице миоге. којима mije ono ЦИЉ да 
пстакпу  memro   што   na/i.a,   негб   еамо   каж\ :   raj 
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треба, a тај не треба. Ja се с тим не слажем. To 
сам сматрао за дужност да кажем. 

Господо народни посланици, дозволите ми 
1сада да, приликом специјалне дебате буџетских 
дванаестина o Министарству гра1)евина речем не- 
колико речи кас^народни претставник краја којег 
имам   част   претстављати   у   овом   високом   дому. 

Господо народии посланици, Беране с околи- 
ном je онај крај који no витештву, no уложеним 
жртвама у петвековној борби и у ратовима за на- 
родно ослобођење, no патњама и грчевитој борби 
у дугом ропству до 1912 год., no дубокој и ви- 
тешкој националној свести, no фанатизму у ода- 
ности и безграничној љубави према својој вели- 
кој отаџбини не изостаје ни иза једнога краја 
наше драге Југославије|, Народ овог измученог 
краја, под вођством својих најбољих синова, ве- 
ковима je укрштао и ломио копља са султановим 
великим пашама, беговима и агама и очувао своју 
народност, своју веру И све расне одлике правог 
динарског типа, којега Цвијић сматра и држи за 
срж и кичму нашега народа. 

Беранци су први, у заједници са браћом из 
Гар-њих Васојевића, a почетком прошлога вијека, 
пошли храбро и са највећим пожртвовањем кроз 
непроходне турске гудуре и велику турску војску 
у сусрет великом Вожду Карађорђу, и на Суво- 
долу код Сјенице примили из његових руку први 
барјак. Народ из Доњих Васојевића je и 1912 ro- 
дине био авангарда, јер je читави месец дана 
прије звапичне објаве рата од сгране Црне Горе 
и Србије, дигао устанак против ондашњих тур- 
ских зулума, што значи да je прво планула бе- 
ранска пушка и наговестила велике историјске до- 
гађаје, који су сс после, браћо и господо, валЈали 
и преко иаших леђа. Али, нажалост, тај исти на- 
род, господо, не само да не ужива плодове својих 
мука, дугих и тешких напора и патњи, своје од- 
лично -OAurpane историјске улоге, у колико му je 
географским положајеи и историјскОм судбином, 
као спони 11зме1)\- ондашње две српске слободне 
државе — Србије и Црне I^ope, додел.ена била, 
него чак нема ни оснооних елемената, који би му 
служили као битни услови економског и култур- 
пог живота. 

Далехо од привредних и културмих центара, 
без железлицс, без довољно цеста и колских пу- 
тева, као што je на пр. Рожаје с околином и бо- 
гатим шумским комплексима, није уопште везано 
с Беранаош колским путем. I I,eo саобраћај се врши 
Пјешке и на N1)11.11413, a колнка je ту огромна штета 
sa привреду тих крајева. Л, што je «ajrope, на 
реци Лиму, којп шросјеца варош Беране и дели 
целокупни Бервнски среа на сасоро два једнака 
дОла, нема иијсдног солидпог моста, преко којега 
би струјао цео привредни живот тамошњег на- 
рода, iiomro становници из Рожаја н околине и 
других пст oiiiiiTinia морају увек прелазити џреко 
Лима код Берана, Л како скоро сваке друге и тре- 
lic годиис, само када се појаве поплаве, река Лим, 
нначе Ораа и валовита, поруши једини дрвени 
мост код Берана, то се народ мучи без моста, по- 
што na размаку од 20 км., почевшн од Тифрана 
т-иод Берана na до Андријсвице иема никаквот 
другог солидпијег прелаза преко ове реке. 

Искоришћавање природног блага, великих 
III\MCKIIX посједа na рационалан начив Je онеио- 
i\luMin, a то je огромна штета за народ нашег 
краја. Бераици, жељш сваког културног папретка, 

без ичије помоћи огпочели су два главна пута, 
односно две главне артерије да граде, које ће ве- 
зивати Беране и Берански срез са срезовима пећ- 
ким и колашиноким, и то: једну почињући од ва- 
роши Берана, na уз ријеку Бистрицу, кроз село 
Лубнице, планину Јеловицу, преко раскрснице, да 
имају везу са Срезом колашинским и вежу се за 
главни државни пут. A другу, почињући од Бе- 
рана кроз село Рашаницу уз ријеку Калударску 
Kipo3 село Калудру, планину Мургаш преко Ругове 
вежући се са главним државним путем и то je 
најглавније и најцреча веза са Срезом пећким. Ми 
смо беранци скромни, не тражимо од једанпут 
много ми већ чекамо читавих 15 година да се од- 
зго и на нас мало мисли и погледне, na зато мо- 
лим Краљевску владу, a специјално апелујем на 
гооподина Министра грађевина да у буџетске два- 
наестине свога ресора за ову буџетску 1935/36 го- 
дину унесе потребну своту за грађење једног бар 
каменог ако не гвозденог моста na реци Лиму код 
Берана. Такође извесну суму новаца као помоћ 
тамошњем становништву за довршење отпочетих 
путева, чија дужина износи 60 км. којп Својом 
радном снагом и материјалним срествима без др- 
жавне помоћи нијесу у могућности завршити, a 
особито и неизоставно да се подигне мост, који 
би везао на првом месту два дела вароши Бе- 
рана и два дела Беранског среза, зашто би му та- 
мошњи народ био веома благодаран. 

Поред тога молим Краљевску владу да се npo- 
дужи грађење железнице уз Лим итд. и да се ка- 
нализира ријека Лим, од које пријети Беранима 
велика опасност. 

Изјављујем да hy гласати за буџетске двана- 
естине.  (Пљескање код већине) 

Potpretsednik Franjo Markić: Ima reč narodni 
poslanik g. Vojko Kurtović. 

Војко Куртовић: Господо народни посланици, 
још у прошлом заседању Народнога претставни- 
штва указивана je пажња и чињене су све могуће 
примедбе на адресу Минцстарства грађевина. To 
Министарство које треба у данима најтеже еко- 
номске К|ризе да са својим радом, својим огром- 
ним бучетом — већим него ма којег другог Ми- 
иистарства ублажи невол>у и беду, отклони неза- 
посленост и створи могућност да се може да при- 
правп бар парче хлеба људима. Иако je за сваку 
буџетску годииу Министарство грађевина било на 
то упозоравано, ми видимо да и ове буџетске го- 
дине као и сваке досадашње, да je остало тако 
pehu непромењепо. 

Износ буџета Министарства грађевина тако je 
миннмалап као да je no среди неко луксузно Ми- 
пистарство a не Министарство које треба да ство- 
pn могућност рада и зараде. 

Кад се има у виду колико смо у саобраћајном 
погледу заостали "од осталих држава, и кад се 
има у виду колико су поједине покрајипе заостале 
од других у истој нам заједничкој отаџбини — 
Зетска бапивипа гако pehn у тој заосталости пред- 
њачи јер нема скоро никаквих комуникација — 
са чуђедом питамо каква je то грађевннска поли- 
тика, која се пзводи од ослобођења до дапас. Мо- 
жда he вам господо посланици изгледати смешно, 
можда пснсроватпо, можда, he вам то изгледати 
једна хипербола ако устврдим, да у старом Расу 
у Санџаку, од ослобођења до данас није ништа 
утрошено. Сваки пут приликом доношења буџета 
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на то смо скретали пажњу, молили смо, кумили 
и богорадили, a ако хоћете и вапијали, али све 
узалуд. Ти су крајеви данас толико запуштени, да. 
њима иду каравани, као за време Отоманске импе- 
рије, као да смо у 17 или 18 веку. Моме крају не- 
достају путеви, железнице и недостаје све оно 
што je нужно, потребно и битно за културни н 
економски  напредак  једнога краја. 

Влада г. Богољуба Јевтића предвидела je 
уредбу o извођењу и финансирању јавних радова 
и у ту уредбу унети су извесни путеви који имају 
да се изграде. Иако je no дневним листовима то- 
бож уписана прва транша од 100 милиона динара, 
путеви који су том уредбом предвиђени ни један 
није отпочет са изградњом. Мада верујем да ће 
заиста доћи до изградње тих путева, ja сам при- 
моран да скренем пажњу г. Министру грађевина 
да није довол>но то што he изградити један пут 
у мом беспутном крају, који личи на брисани 
простор, где нема пута и жељезница, него je по- 
требно да г. Министар грађевина одреди погребне 
секције које ће и све остале путеве који се тре- 
тирају као државни и којима се само на коњу 
може проћи, да се и они трасирају и да се израде 
потребни елаборати. Иако je незгодно да се из 
суме од 1 милијарде динара изграде други пу- 
теви, потребно je да се знају предрачунске суме 
у да се у свакој буџетској години уносе потребне 
суме и у току пет до шест година могли би се 
имати потребни путеви. Ако не постоји елаборат, 
a постоји можда могућност расположивих срет- 
става, чим тих елабората нема, не може се прп- 
ступити изградњи тих путева. Ja молим г. Мипи- 
стра да се заинтересује преко својих референата, 
који су путеви у Зетској бановини који се к-ло 
државни третирају a којма се београдским ауто- 
мобилима ие може проћи и да се израде елабо- 
рати и предрачунске суме у секцијама. Из године 
v годину могу се уносити у буџет суме, тако да 
\г току пет до шест година потребне путеве ocno- 
собимо за саобраћај. Кад сам одлазио у неколико 
махова у Министарство грађевииа и молио да се 
111)едвидс извеспи кредити за изградњу тих nv- 
тева, сваки пут био je једаи једини изговор да ие- 
мају елабората и да не зиају колика je предра- 
чукзка сума и да се ne може ни пет пара у буџет 
унети. Да би ти изговори отпали, трева Да постоје 
елаборати, да се можс уносити потребна сума 
према расположивом новцу. Cfora ja инсистирам 
и молим r. Мниистра грађевина да одреди no- 
грббне секције да се за сне те путеве, који со 
третирају као државни, израде потребни елабо- 
рати, макар опи стојали у Министарству грађе- 
вина до бољих врсмеиа. (ПЉескање). 

Potprctsednik dr. Josip Rezek: Roč ima na rodni 
poslanik g. Borisav Živadinović. 

Борисав /iMinaumoiuili: ГОСПОДО пародпп no- 
сланици, upe него што се осврием na погрсбс мога 
среза нећу да чропустим једну чињеницу, a да ji1 

ОВОМ Приликом no дотакпем, o којој je nam ко- 
лега г. Дачић рекао да се код нас у Југославији 
појанила једна тешка ствар. To mro су изгубили 
службу пекп VMiiri'/i.ii грешка je до гамог лаконо- 
давца и г. Мииистра просвете кад су доносили 
аакон. Постоји специјални закон sa основне 
школе од 1929 год. v коие je проПисано да je 
сиаки учтчм. дужап у року од ner годииа да no 

ложи испит, док у новом закону од 31 марта 1931 
год., постоји један параграф у коме се каже да 
у року пет година дужни су сви државни чинов- 
ници испите да положе. Ta два закона долазе је- 
дан с другим у контрадикторност. Вама je свима 
познато да се махом младе генерације учитеља 
шаљу у места, која су удаљена no читавих 100 
километара од главних центара, тако да су ти 
млади учитељи одвојени и од литературе и од 
свега, тако да им je у том стању немогуће да даду 
пспит у остављеном им року. Ja нисам за то да се 
они чиновници који не могу да даду стручни ис- 
пит задржавају у служби, али како je погођеи 
овим велики број исправних људи који могу бити 
од користи народу, то ja ово говорим због њих. 
У Вардарској бановини познато ми je да су се 
неки учитељн на време пријављивали за прак- 
тични испит, али због великог броја кандидата, 
a мало учитељских школа и ограниченог броја за 
полагање, нису могли бити позвапи на испит, и 
тако им je законски рок протекао и они су из- 
губили службу. 

По податцима којима ja располажем због 
ових одредаба погођено je: из Дунавске бановинс 
122 учитеља; из Савске бановине 69; из Дринске 
бановне 15; из Вардарске бановине 135, дакле 
свега 341. Недостају извештаји још из 6 бановина, 
али према обавештењу укупан број износио би 
520. Од овога броја већ их je отпуштено раније 
15, a ових дана око 52. Ти he л>уди сви ласти пама 
na врат и ми нећемо знати шта ћемо с њима да 
радимо. По § 72 Закона o народним школама n 
§ 6 Закона o чиновницима од 1931 год., учитељ- 
ски приправиицп дужпи су да положе практичап 
учтел>ски испит до павршепе пете године. Ja бих 
молно да се тим људима допусти да овај iicniu 
могу полагати  накнадно још  у овој  години. 

Овде има ЛјУди са факултетскпм образова- 
n.ем, пма професора, правника и лекара и Ja вас 
питам, a и сам смело тврдим да нико ОД њих raj 
nciiirr no би положио у оставл>епом му року, када 
on био пзолоиап од света, литерагурс n живота 
те je nama дужност да онима, који нису могди 
збрг npcrpnanocrn да до1,у да исппт положе да 
n\i се продужи po« до идупе године. 

Господо, сад да пређем na питање које тан- 
rnpa Moj среа, na питање дувана. Kao претстааник 
свога срвза, у коме се од вајкада гаји дуван, при- 
мораи сам да говорим o производњп дупапа, обу- 
\naiaj\lin једним кратким прегледом како свој 
тако n остаде орезове, у којима ста^оеииштво no- 
готоиу жпип од прихода тога дувапа. 

Како je Монополска управа под ресором Mn- 
НИСтарства (^imancnja, то би сс радоиао, ако би 
прилпком ове дискусије ма ко од позваних рефе- 
рената Монополске улраве присустаовао овој 
дебати. 

Наш сељак, гоогаодо пародпп послаппцп, утро- 
nni кодосалну радну снагу у обради дуеана, до« 
дође ДОТЛе да тај џуџаи преда дунапскпм ста- 
ппцама. 

Господо послаппцп, око обрада дупапа толпкп 
je посао да само onaj, који није обрађивао ту 
биљасу не on веровао да рад око дувана почињје 
готоио у иарту, na се некада до фаја откупа :ta- 
npnm идуће године у марту,      то вначи, док се 
једка берба Заврпш Прође читаиа годппа сталпо >' 
раду, it rako сс стално продужује без прекида. 
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Кад ce, господо народни посланици прорачуна 
утрошак радне снаге за добивени килограм ду- 
вана, до продаје Управи државног монопола, се- 
љака  стаје тачно 20 ди«а|ра један  килограм. 

Међутим, Монополска управа je до минимума, 
na чак и до понижења смањила цену томе тако 
важноме артиклу у нашој држави, од кога, ве- 
рујем, господо посланици, наша држава има нај- 
више приходп. 

Не могу да пропустим, господо посланици, a 
да не кажем да je то жалосна чињеница да ce ду- 
ван плаћа један и no, два и три динара, баш томе 
сељку произвођачу, кога килограм непрерађеног 
д\вана ништа мање не стаје од 20 динара, a да му 
ce баш та врста, која ce њему плаћа један динар и 
педесет пара продаје no 200 динара килограм, док 
боље врсте иду  и  no  1000 динара килограм. 

Верујем, господо посланици, да je наша др- 
жава у тешком материјалном стању, али Краљев- 
ска влада мора и треба да зна да не треба сећи 
благородну биљку, која даје храну за живот, a 
то je наш сељачки народ. Господо народни посла- 
ницп, Монополска управа има no томе питању 
једпу велику грешку, коју правда тиме, што вели, 
да су наши магацини са дуваном препуни и да 
зависи цена дувана од вањске ппјаце, a ja велим 
да mije тежина ситуације дуванског питања у TO- 
Me, већ у овоме: 

1. што ce много троши на монополско осо- 
бље, које води послове до предаје дувана; 

2. што je превелпка раскошност и галантност 
у расходима самога особља при исплатп npima- 
длежности члановима откупне коиисије; 

3. што су превелике бенефиције у натури како 
их у Монополској управи називају репрезента- 
цпје, већим, a следовање дуванско нижим чинов- 
ницима. 

Дозволите MU господо, да no свима овим тач- 
кама наведем примере, да би вас тиме убедио да 
je заиста правда Hi страни произвођача. Предста- 
вимо, господо, да у једном срезу берба даје 
lOOOOO кг дувана. Док особље iipelje да изврши 
прво ii друго бројање, док управник дуванске ста- 
imiu' изврши путовање ради контроле, ono оде на 
дијурне и дневнице око 100.000 динара, поред ре- 
довне плате осрбља. Када сада поново пађе то 
особље да врши opojan.o низа, na онда мерење, 
када ce дуван сасуши, онда и ту оде око 5- -6.000 
динара за особлЈв. Када почне откуп тада долазе 
комисије за откуп дувана и то, руковођа, државни 
мупац, народни проценитељ, разни писари, чинов- 
ници, мерачи и с.цжигсл.п, којих има подоста и 
ту ce направи трошак око 20.000 динара. Кад ce 
све то среди, господо, онда ce одбије сељаку још 
и од укупне суме пријема његовог новца 1035 за 
тршкове комисијске, mro би, ако 100.000 кило- 
грама дувана чине 300.000 динар^ укуппо, изнело 
бп д,1 ce произвођачима узме јрш 30.000 динара, 
ге ианоси eno то, господо иародни посланици, на 
IOOODO килограмадувана још непотребних изда- 
така ску i око 66.000 динара плус следовање 30 
до m.duo динара на име неких репрезентација у 
дуранском следовању, те ce скупа направн грошак 
око 100.000 динара. 

Напослетку дође и дуван, цигарете у натури 
свом  особлу државном од „Зете", n.i до »Вар 
дара", те и ту оде стално иесечно no 1500 до 2000 
динара, a ro чини колосалну суму кад ce зна да je 
та пракса уобичајена и стално при свима MouonoJi- 

ским надлештвима Koja су упоелена око монопол- 
ског дувана. 

Овакво газдовање Монополске управе, го- 
сподо народни посланици, и ако изгледа да др- 
жави доноси колосалне приходе, оно, у исто 
време, доноси већу штету, убијајући произвођача 
— сељака и творца ове државе, a када, господо, 
сељ>ак — произвођач слаби, држава сигурно није 
у добити. 

C тога износећи ову јасну чињеницу посло- 
вања и газдовања у Монополској управи, морам 
да нагласим г. Министру финансија, да ce заузме 
за следеће потребе произвођача дувана: 

1) Да ce дуван у Срезу моравском пребаци 
из треће категорије у другу, како би ce колико то- 
лико цене поправиле; 

2) да ce укину дневнице и остали трошковп 
особљу при откупу дувана, јер ce тај посао у мо- 
нополској служби мора и треба да сматра редов- 
ннм, што он и јесте, a не изванредним; 

3) да ce укине дуванско следовање службени- 
цима, јер произвођач увиђа, да ce према њему 
чини нелравда, да сви у Монополској управи имају 
права на бесплатно пушете дувана, a он, који про- 
изводи, не само да на то нема право, већ га no 
тако скупој ценп треба да купи и ако му сретства 
не дозволзавају; 

4) да ce сви произвођачи ослободе кријум- 
чарских кривица и плаћања казни, јер док су други 
пушили iberoB дуван бесплатно, он je морао услед 
кризе и пемања хлеба и да прода, да би са тим 
новце.м задовољио иеку насушну животну потребу, 
a не да би прибавио себи неко луксузно задовол}- 
ство. Народ je осиромашпо, n казне од 20, 30 mi 
и 50 хиљада динара није у стању нико од сељака 
да исплати; 

5) да ce у овој години додели поред објав- 
л>ене цене и додатак no килограму свима произ- 
вђачима у Срезу м(Јравском, пошто je њнхов ду- 
вап ставл>ен у трећу категорију, бар још no 5 ди- 
нара, како би достигао цену друге кагегорије- Не 
учини ли ce тако, наш сељак казну неће моћи да 
плати, јер n нема од чега, a n дувап nehe Дати 
no 1.50, 2 u 3 динара, нити he га ко моћи нагнати 
да то учини. 

Молпм господу пародпе посланике и колеге, 
да ме у ономе прсдлогу помогну. 

Верујући да he г. Министар финансија са 
своје стране учттти све u изаћи у сусрет оправ- 
даним захтевима, гласаћу за предлог буџета Ми- 
нистарства финансија. (Пл>есак код всћине). 

Potpretseđntk dr. Josip Rezek: Ima reč narodni 
poslanik  g.   Nikola   Kabalin. 

izvestilac manjine Nikola Kabalin: Gospodo na- 
rodni poslanici, dozvolite mi da u svojstvu izvestiora 
manjine, kažem nekoliko reči o resoru koji spada u 
struku za koju je vezano i moje privatno /vanje. 
Stoga sam slobodan da učinim neke napomene u 
stvarima ovoga Ministarstva. 

Gospodo, o potrebi većih investicija u resoru Mi- 
nistarstva građevina ne treba da govorim, jei vaša 
iznošenja skoro u svima resorima kreću se u tome 
pravcu, međutim tražene investicije sa sirane pojedi- 
nih poslanika redovno nailaze na prigovor od strane 
g.g, ministara da u tome pogledu nema predradnja. 
Radi toga se slažem sa onim predgovornikora koji 
kaže da se bar izvrše ove predradnje   pa kada bude 
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finansijske mogućnosti da se to može    brzo    i    da 
izvrši. 

Gospodo, ja bih hteo o resoru Ministarstva gra- 
đevina da upozorim gospodina Ministra na neke 
stvari koje nisu direktno u vezi sa budžetom, koje ne 
čini državi i državnoj kasi nikakve terete pa bi mogle 
biti i administrativnim putem izvedene. To je u prvom 
redu davanje poslova stranim velikim preduzećiraa. 
Ako prelistate naš budžet, kako Ministarstva građe- 
vina tako i Ministarstva saobraćaja, naći ćete velike 
stavke o plaćanju stranim firmama, koje su tek obro- 
ci koji će se ponavljati u svakom budžetu. Kod nas 
se u poslednje vreme praktikuje, da se skoro svi, a 
naročito veći poslovi, daju srtanim firmama u rad. 
Sa tom praksom treba jedanput da se prestane prvo 
stoga, što su cene po kojima se daju ti poslovi preve- 
like, a drugo, što se time od tili poslova isključuju 
domaći inžinjeri i domaća preduzeća. 

Ja sam već u Finansijskom odboru istakao jedan 
frapantan slučaj koji se desio kod isušenja panče- 
vačkog rita. Tu se radilo o jednoj ogromnoj, mili- 
jonskoj svoti i kada su došli na licitaciju naši domaći 
preduzimači, oni su naravno, bar na papiru, ponudili 
skuplju cenu. Dva dana posle toga, kada je licitacija 
bila već obavljena, došao je jedan zakon po kome se 
stranoj firmi koja je dobila posao opraštaju svi po- 
rezi, sve trošarine i sve dažbine državi. Na ovaj način 
ne možemo mi da potpomažemo domaću privredu i 
ne možemo na ovaj način dati uposlenje našim doma- 
ćim inžinjerima. Gospodo, u koliko se koje domaće 
preduzeće ipak upusti u neki veći posao ono usled 
opštili uslova nailazi na tolike teškoćo sa strane vla- 
sti, iia ta preduzeća mahom propadaju. Ali kod toga 
ni državna kasa niši a ne dobiva, već je propast pre- 
duzeća išla redovno na račun posrednika, advokata i 
drugih koji su sudelovali kod rešavaiija nastalih 
sporova. 

Povod za te sporove leži u opštim uslovima o 
izvođenju građevinskih poslova, i ti opšti uslovi tre- 
ba da se izmene kako u interesu preduzimača tako i 
u interesu ugleda države. 

Gospodo, ja upozorujem na to da mi imademou 
državi vrlo mnogo nezaposlenih Inžinjera i da bi ih 
trebalo prvenstveno uposiavati. Radi toga bi trebalo 
i sve poslove, kojih i inače tako malo ima, davati do- 
maćim preduzimaCima koji uposluju te inžinjere. H 
pogledu privatno-tehničke službe bile bi potrebne 
stanovite kontradikcije u raznim zakonskim propisi- 
ma dovesti U sklad, trebalo bi razgraničiti delokrog 
raznih tehničkih grana, pa bi kod toga trebalo pove- 
sti računa i o promeui § 49 Zakona 0 radnjama. Isto 
lako trebalo bi da se ustanovi i razgraniči odnos iz- 
među zanatlija i preduzimača. U tom pogledu treba 
da vlada pravilo, da svaki imade da vrši onaj posao 
za koji imade kvalifikacije. To je u ostalom bila i 
tendencija Zakona 0 radnjama, pa bi nepravedno bilo 
da se taj zakon primenjuje иа sve struke, samo ne na 
tehničare. 

Kod § 57b) koji je kao nov unesen u naš binau- 
sijski zakon molio bi g. Ministra da vodi računa kad 
bude sastavljena ta uredba da u njoj domaći inžinje- 
ri nadu punu zaštitu. Poznavajući Gospodina Ministra 
građevina, koji je i sam inžinjer, ja sam uveten da će 
on u interesu domaće radinosti 0 osim mipomeiiama, 
koje su neka bude uveren dobronamerne, da će vo- 
diti računa. 

Sto se liče samog Minislarslva građevina ne sa- 
mo u ovom budžetu nego i u prošlom ja se sla- 
žem sa prethodnim govornikom — da šute sume pre- 

malene. Ministarstvo građevina imalo bi biti jedan 
resor kroz koji bi puštali u opticaj i cirkulaciju sta- 
novite svote, koji bi služile na podizanju privrede. Tu 
svrhu imaju javni radovi. Samo bi tu trebalo voditi 
računa da se izvadaju takvi javni radovi gde više do- 
laze do izražaja radna snaga a manje investicije koje 
se dobavljaju na strani. Javni radovi imadu da olak- 
šaju dva pitanja i da rešavaju dva naša problema a 
to je i privredno i socijalno pitanje. Socijalni mome- 
nat je u tome što se daje uposlenje radnom staležu a 
privredi u tome, da se stvaraju nova dobra koja će 
narodnu   privredu   obogatiti   i   načiniti   racionalnom. 

Sada gospodo, kod javnih radova tu bi eto mo- 
gao malo više da se provede princip ravnopravnosti. 
1 ako u Ministarstvu građevina može biti ima takvog 
političkog momenta, taj je momenat g. Ministre u 
ovome: stalno se priča o tome da se u nekim krajevi- 
ma više izrađuje a u drugim manje. Ja sam sigurno 
poslednji, koji će to prebacivati Kraljevskoj vladi, ali 
bih molio g. Ministra da kod svih radova a naročito 
kod javnih radova vodi računa i o krajevima koje mi 
zastupamo, da i oni dođu do ekvivalente participaci- 
je. Gospodo, ja sam radi toga izneo pred Narodnu 
skupštinu odnosno pred Finansijski odbor jedan 
amandman, koji se odnosi na izgradnju mosta preko 
Save u Zagrebu i ja bih molio g. Ministra, pošto da- 
nas ima sednicu Finansisjki odbor, da se ta stvar tu 
sprovede a ako to ne bi bilo moguće da se to sprove- 
de kroz javne radove. 

To bi bile napomene koje bih imao učiniti na 
ovaj zakonski predlog što se tiče Ministarstva građe- 
vina, i molim gospodina Ministra da 0 ovim dobro- 
namernim napomenama povede računa. (Pljeskanje 
na levici). 

Potpretsednik dr. Josip Režek: Gospodo narodni 
poslanici, ovim je završen pretres X Razdela —■ Min. 
građevina. (Žagor. Glasovi: Nema kvoruma, nema po- 
slanika, kako možemo da rešavamo. — Vasilije Trbić: 
Ovde, gospodo, nema kvoruma. Ovo nije kvalii'iko- 
vana većina, i ne može da se radi. Mesto narodnih 
poslanika je ovde u Skupštini a ne da idu po Mini- 
starstvima za intervencije. Ja tražim prozivku da se 
konstatuje da kvoruma nema. Od 314 poslanika ovde 
treba da ima 126, a toliko nas nema. Molim ponovo 
da se izvrši prozivka). - - Gospodo narodni poslanici, 
ja sam sada primio predlog sa potpisom 10 narodnih 
poslanika da se izvrSi prozivka radi utvrđivanja kvo- 
ruma. Ja ovaj predlog pribvalam i molim g. sekre- 
tara da Izvrši prozivku. 

Sekretar dr. Dragan Damić proziva poslanike 
radi utvrđivanja kvornma. 

(Posle prozivke) 

Pretseđnik Slevan Ćirić: Izvolite čuti, gospodo 
narOdnl poslanici, rezultat prozivke. Prozvana su sva 
gospoda narodni poslanici. Prisutno je bilo onih koji 
su se odazvali s,i ,,тч1е" 213 plus onih 1 I koji su pot- 
pisali ovaj predlog jer po § !)l Poslovnika i oni se 
smatraju prisutnima i prema tome ima L'lM narod- 
nih poslanika i kvorum je tu. Prema tome gospodo 
narodni poslanici, možemo preći na glasanje X Raz- 
dela - Ministarstvo građevina. Glasače se sedenjem 
i ustajanjem. Molim g. izvestioca da izvoli pročitati 
i/. § 2 predloga zakona b budžetskim dvanaeslinama 
partiju 486 X Razdela       Ministarstvo građevina. 

fzvesti/ac Nikola Sokolović pročita iz § 2 pred- 
loga zakona 0 budžetskim dvanaeslinama partiju 486 
X Razdela     - Ministarstvo građevina. 
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Pretsednik Stevan Ćiric: Prima li Narodna skup- 
ština pročitanu partiju 486 X Razdeia— Ministarstvo 
građevina iz § 2 predloga zakona o budžetskim dva- 
naestinama. (Prima. — Ne prima.). Ona g. g. narodni 
poslanici koji primaju neka izvole sedeti a koji su 
protiv neka izvole ustati. (Većina sedi). Većina sedi, 
prema tome objavljujem da je partija 486 X Razdeia 
— Ministarstvo građevina iz § 2 predloga zakona o 
budžetskim dvanaestinama većinom glasova primlje- 
na. Izvolite čuti dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština, glasajući sede- 
njem i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji u smi- 
slu čl. 102 Ustava i § 67 Zakona o poslovnom redu u 
Narodnoj skupštini većinom srlasova usvojila kredite 
i po ostalim partijama X Razdeia — Ministarstvo 
građevina i to: 1) iz § 2 predloga zakona o budžet- 
skim dvanaestinama kredite po part. 488, 502 i 506a; 
2) iz § 3 predloga zakona o budžetskim dvanaestin.i- 
ma kredite po part. 496. Isto tako je Narodna skup- 
ština, glasajući sedenjem i ustajanjem o svakom po- 
jedinom paragrafu usvojila većinom glasova i §§ 56, 
57, 58 i 59 predloga zakonu o budžetskim dvanaesti- 
nama koji se specialno odnose na Ministarstvo gra- 
đevina a sa izmenama i dopunama učinjenim od stra- 
ne Fin. odbora (Izveštaj Fin. odbora str. 10—11). - 

Gospodo narodni poslanici, konstatujem da su sve 
partije X Razdeia — Ministarstvo građevina većinom 
glasova primljene i da je prema tome i pretres X Raz- 
deia — Ministarstvo građevina završen. Prelazimo 
gospodo na pretres XI Razdeia - - Ministarstvo sao- 
braćaja. Reč ima narodni poslanik g. Desimir 
Janković. 

Десимир Јамковић: Господо народни iioc.ia- 
пици, када je na дневном реду буџет Министарства 
саобраћа.ја, буџет државних нселезница, сматрам 
за потребно да учиним извесне напомене, колико 
самом буџету толико нсто n Краљсвској влади, a 
специјално г.г, Министру саобраћаја и Министру 
финансија. 

Преиставник сам краја, кроз који je пре геко- 
лико годииа отпочело грађење пруге нормалног 
колосока Пожаревац—Раброво—Кучево. Ово je 
само jc.um део пројектоване пруге, чији крај тре- 
ба да буде делом на обали Дунава, где he се no 
израдв моста преко Дунава везати са Румунијом, 
a уједно he ге onaj крај спојити возом са постоје- 
IIOM гтругом Прахово   пристшиште   Ниш. 

Господо, нећу да понављам злу судбину неко- 
лико нових пруга, на којима су услед неповољно- 
ctH закључених уговора o њиховом ррађењу обу- 
стављени радови, које je судбина '')ii-:ia и ова пру- 
i a. Hrli o неи 1мерној штети коју тек сада државаи 
народ трПИ, јер у najnelieM обиму ИЗВршени paio- 
iiii na овој прузи имају да буду само руина, која he 
државну касу стати добрих и у данашље тешко 
време, тешких милиона само зато што пруга није 
довршена. 

Господо norinmiun, крај кроз који je пројекто- 
вано грађење one пруге, јесте један од ретко бо- 
гатих крајгпа- Ту пам je богата житница Стиг, 
пгромни комплекси шума Столови, Дели Јован, 
Мироч, Хамољске планине нтд. иноштво рудни- 
ка, кпо mro су утљени рудници Мишљеновац. Ра- 
коиа бара, Раденка итд.; златни рудници na Пеку, 
\- Кучајни, Нерезници, Благо!евом Камену, Же- 
л>езнику итд., као и многобоојни остаАи рудници 
олова, пиритв, живе и др. Шуме овога краја то- 
лмке су, да je огромна штета сатирати no др\ггим 
крајевима dame државе проређене шуме, док у ne- 

приступачпим шумама овога краја само преко 
зпме попада толико горе да Gn се чптави кра- 
јеви од тога могли огрејати, a да се ни једпо 
здраво дрво псече. Све ово непзмерно благо, го- 
сподо, 'стоји ii.'in потпуно неискоришћено, илп се 
једним врЛО незнатним делом користи пз једпог 
јединог разлога, што томе крају lie достаје оно 
саобраћајно сретство, које може једипо омогу- 
ћптн улагање и интересовање већих и јачих ка- 
питала за експлоатацију овога богаства овог кра- 
ја, a то je железнмца. 

Доњи строј започетог дела пруге од Пожа- 
ревца до Кучсва, заједмо са зграда.ма, тунелима и 
мостовим:! без конструкција израђен je и према 
подацима, које имам, за пзвршење ових радова 
држава je мпвестирала око сто четрдесет МИЛИО- 
на Динара. 

Господо, друга je година како су свп радовн 
n i довртењу ове пруге потпуно обустављени. 

Буџетом за 1934 35 буџетску годину у партији 
654 позиција 2 предви1)ено je за радове n иабавке 
који he бити извршени у државиој режији на гра- 
ђењу пруге Пожарсвац—Кучево три милиона ди- 
нара, a цела партија 654 no предлогу закона o бу- 
џетскпм двнаестииама повећана je ca 2,509.288 ди- 
нара a према подацима које ja имаи, за довршења 
ове пруге n њено оспособљавање за пуштање у 
јавап caoopahaj потребно je око 50 милиона динара. 

Значи, господо, да буџетом за 1935 36 буџетску 
годину mije уопште ништа предвиђено за доврше- 
п.с ове пругс. 

Господо, ja мислпм да je и Краљевској влади 
n вама, i-осподо народии посланици, познато да тај 
крај no богатству претставља за нас и за нашу 
државу ono, mro за Французе и Не.мце Рурска 
област и верујте да би око овога краја миоги ка- 
питалп читаве ратове водили, само када би имао 
железпицу, али без тога ништа. 

Стручни органи железнички нити ико може да 
побија једну чињеницу, да дон.п строј ове пруге 
само joni једну рИаву јесен и зиму сачека, na ће 
oimi оштећен толико, да he се понова морати 
мпвестпратп велике суме да се исти обнови, ocn- 
гура и оспособи за постављање горњег строја a то 
je господо, за дапатњс време не само штета, већ 
oipoMna n ненакнадива штета. 

У име народа краја кога овде у овом Дому 
претстаил.ам п заступам, који je као јеДан од нај- 
богатијих крајева предратне Србије ono запостав- 
л.ан, бпо пасторче, у колико се његовог култиви- 
сања n напретка тицало, na као такав није ни же- 
лезницу добио, ne буде то и данас када je грађење 
те железнице отпочето, изјављујем да ћемо недо- 
вршењем ове пруге оштетити и парод тога краја, 
ЗЛИ вслпке n огромне ттете nperpnehe сама др- 
Жђва, na шта упозоравам и Краљевску владу и вас, 
господо народни посланици, да ne требамо to да 
дозволимо- 

He дозволимо, господо, да због ужета изгу- 
бимо u јуне, тј. да па.м због 40--50 милиоћа, ко- 
лико je потребно за довршење ове пруге и доби- 
jan.e користи од њс пропадне до сада утрошених 
i 10 Mii.iiiona и да се један no државу врло важан, 
користан и потребан noćno не оствари. 

Господо посланици, ja сам уверен да he Кра- 
љевска влада која je баш и дошла са задатком да 
народу притекне у помоћ и помогне прихватити 
ово моје тражец>е и молбу која je у исто време 
иолба ие само народа мога краја већ и молба на- 
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рода ii других крајева нсточног дела наше државе 
од Пека и Млаве na све до Тимока, створити мо- 
гућност за довршење једне тако важне пруге. 

Господо, посланици, хтео сам само још неко- 
лико речи да кажем односно здравствених прилика 
у моме Срезу звишком. У Срезу звишком који има 
30.000 становника, одприлике, хигијенске прилике 
су тако страшне да ме je чисто срамота да их као 
иародни посланик износим. Покојнн професор др. 
Ђурица ЂорНевић долазио Je 1924 године са једном 
рруиом лекара у Срез звишки. Дошао je да испита 
тај крај и шта je пок. др. Ђорђевић констатовао? 
Констатовао je једну опасну заразну болест, кон- 
статовао je сифилис и туберкулозу. Код мене, го- 
сподо, у Срезу звишком има 73% становника који 
болују од сифилиса. Да се запитамо, господо, 
одакле je и откуда je то. Поред болести редовне 
она je настала и као ратна последица. Рат je 
распростро ту гадну и опасну болест још више- 
Алн, господо, ja морам да кажем да ja у моме 
срезу имам свега једног лекара на 30.000 становни- 
ка, na се питам, господо, да ли и поред најбоље 
воље један лекар може да лечи и залечи 30.000 ста- 
новника? Још једна жалосна чињеница je та да тај 
срез, мији je тлавно средиште варошица Кучево, 
нема ни једне среске амбуланте. Хоћу да вам ка- 
жем и то да у Срезу звишком постоји рудник Света 
Варвара, који je уллл.ен од Кучева 32 километра. 
Пре неки дан, господо, десио се један такав случај 
да je једном раднику морала бити ампутирана нога 
И raj je радник морао да се вози 94 километра да 
би стнгао до бановинске болнице, и кад je био у 
близину болнице, он je сиромах издахнуо. Ja вас 
молим, господо посланици, да ми помогпсте a апе- 
лујем на Краљевску владу да пошаље једну коми- 
сију у Срез звишки која ће увидети да je крајња 
потреба да се eeh једанпут помогне томе народу. 

Пошто имам поверења у Кралзевску владу м 
пошто сматрам да ће Краљевска влада да мн no- 
Mdi ne, изјављујем да liv гласати sa. (Пљ&скање код 
ik'liiiiK'). 

Potprčtsednik Franjo Markić: Reč ima narodni 
poslanih g. Vladimir Tišma. 

Владимир Тишма: Господо народни посла* 
ници, у Министарству саобраћаја спада и одељење 
за грађење железница. Јр желим да пред вас иане- 
сем питање Унске пруге и као народни посланик 
и као ннжињер и као човек који жели да државној 
каси остане 100 ицлиона динара ефективних, јер 
од решења питаша унске пруге зависи да ли Ке 
државна каса ако се оддучи грађењее no једној 
ii.in no другој варијанти да ли he државна каса 
добити ги.х loo Mii.iiiona или нзгубити. Ово питање 
износим сада пред Народну скупштину први пут, 
a m пред Сенатом je бидо изнесено већ два путв, 
Сенатор г. др. Мајстрровић упутио je данске го- 
дине г. Министру саобраћаја једну интерпелацију 
v којој je тражио хитно решење овога питања' Пре 
неколико даиа упутио je г. сенатор Мајсторовић 
интерпелацију на г. Министра саобраћаја, али \ 
нсто време не ннтересира ono питање само нас 
овде v Народцој скупштини, ие интересира ово 
питање само г. г. сенаторе, него го питање интере- 
сира две бановине Врбаску и Савоку  гервсира 
једним делом Приморску бановину. Ja морам овде 
лојално да изнесем пошто су ми познате интерпе- 
lamijc г. др, Мајстровића да би се сложио и са 
интерпеладијом г. лр. ^ајстровиКа све донде докле 

он говори o важностп тс пруге уопште.м погледу, 
док говори o нажности пруге у политичком по- 
гледу донекле и док говори o важности пруге у 
економском погледу у општим цртама, али се не 
могу сложити са интерпелантом ни са интересепти- 
ма са друге стране кад се ради o решавању вари- 
јанте јужнога дела те пруге. Да би било јасно ради 
се o овоме. Унска пруга обухвата према овоме на- 
зиву у Уредби o пројектовању и трасирању нових 
пруга од 1927 год. пругу која пролазп Бихаћем n 
иде долином Уне, na Мартиним Бродом a од ове 
тачке долазе две варијанте, једна je варпјанта југо- 
источна која иде на Трбок речпцом Батишннцом, 
пде паралелно са пругом шипадовог уског колосека 
од 0,70 см. и излази na Книн. Друга je варијанта 
ова коју ja заступам, та je краћа и треба да прође 
од Мартпног Брода na да изиђе na личку пругу 
КОД стаиице Зрмање- 

Господо, казао сам, да питање те унске пруге 
ne би изгледало неко стручно предавање ja hy o 
важности њеној да пређем и жалим што г. Мини- 
стар caoopahaja није овде, али o томе je говорио 
псцрпно г. сенатор др. MajcrpoBnh. 

Ca г. пнтерпелантом сенатором сложила се Тр- 
говачка комора у Сплиту, с њим се слажу и нека 
гоопода посланпцп, a сада, према вестима које сам 
добио ових дана n из новина видео слаже се и ко- 
мора Врбаске бановине v Бањој Луци са свима 
привредним друштвима. Из Врбаске бановине чу- 
јем да he доћи и једна депутација г. Мпнкстру сао- 
браћаја да поради, али не за ову краћу и јефти- 
mij\-, noro за ову дужу и скупљу варијанту. 

Господо, јужна варијанта која nac интћресира, 
доживела je хрополошкн секцијски претрес од 
стране Министарства саобраћаја, a npnn пут се ја- 
вила 1921 године, када je била трасирана према 
наређењу Министарства саобраћаја. У самој комП- 
ciijn која je вршила ту радњу била су и господа 
која заступају скупљу и дужу варијанту, г. про- 
фесор Загребачког универзитета Ллачевић, г. инжи- 
n.ep Сењановић, и неколико геолога још, као г, др. 
Кох п други. Они су се одлучили за ту баријанту 
n поднелн свој предлог Министарству саобраћаја, 
a Министарство саобраћаја одредило да Унска пру- 
га пма да се реши овако како су они предложили' 

1020 године, увиђајући значај и важност Унске 
пруге с обзиром на железничку политику наше 
земље, na седници ужег одбора железничке конфе- 
ренције од lO-Nll-, p. Сењановић инжињер, који 
je ono n члан оне поменуте комисије, тврдио je и 
предлагао противно сжојим ранијим налажењима^ 
да je варијанта на реци Батишницн згоднија него 
.m иарпјлпта na Зрмањи. Морам споменути одмах 
да je i. Сењановић npe 19J9 године написао чак и 
једну брошуру Koja je изишла у Загребу a у којој 
спомиње јадранску железницу у односу спрам 
Спдитске луке, n у roj брошури, као стручњак! 
предлаже ову краћу унску варијанту на Зрмањи. 
Mel)\TiiM, када je г. Сењановић дошао као члан 
комисије a можда и као преставник сплитске грго 
винске и Индустријске коморе, он je одустао од 
свога убеђења и уверења стручног и ^аједанп) i 
пришао кампањи нндустријске н трговинске ко« 
Mopi'. (Један глас; Сва^сако je имао разлога). Мени 
као стручњаку ги разлози никако не могу бити 
јаснИ) сем ако р. Сењановић и r, Алачевић нису 
своје стручне студије тако радили да су забора- 
вили  omnic  интересе  и  бранили  само  интересе 



STENOGRAFSKE  BELEŠKE 201 

Сплита, и Трговачке н индустријске коморе Сплита 
и бранили интересе Шипада. 

AKO ja вама на мапи или према терену који сам 
пешке прешао, пређем тај терен и вко према по- 
датцима и званичним и чисто стручним контроли- 
саним не видим да би ова варијанта која излази на 
Книн долином реке Батушнице у техничком погле- 
ду имала икакве предностн, онда не могу да разу- 
мем г. Сењановића да се и он, који се изражава o 
предности зрмањске варијанте после четири године 
одлучује за другу варијанту, само ако није ишао 
у интересу Индустријске — трговачке коморе и ло- 
калног патриотизма. У стручном листу наших ин- 
жињера и архитекта, број 11 и број 12, од 30 јула 
1934 год., који je мене интересовао и као човека 
који се тамо родио, где треба да прођс та пруга 
и као инжењера, стоји од речи до речи ово. Али 
пре свега да кажем ово: расправа je стручњачка 
расправа између одељења Министарства саобраћаја 
за грађензе жељезница и г- Алачевића који je био 
први члан те комисије, и у тој расправи у струч- 
н>ачком листу где одељење за грађен>е жељезница 
заступа ону тезу KOJV и ja заступам садз, a r. г. 
Алачевић и Сењановић заступају другу, стоји ова- 
ко: „Да би било још јасније, морам изнети једну 
важну чиљеницу, наиме Сплитска трговачка комора 
одредила je суму од 76.000 динара која се има дати 
инжењеру Јерку Алачевићу, професору Техничког 
факултета у Загребу, као награду за рад и трошко- 
ве око нзраде елабората. Елаборат се односи на 
варијантУ дужу коју заступа Сплитска трговачка 
комора. Протнв решења Министарства саобраћаја 
воНена je кампаи.а, јер je Министарство саобраћаја 
1929 год. решило да се прими и ова варијанта на 
Зрмањи. У истоме духу, ja и у овако стручном кри- 
тиковању где je стручњак инжеи>ер Васковић ни- 
сам имао довољно поверен.а и натао сам и бољега 
документа, a то je акт Трговачке — обртничке ко- 
море у Сплиту од 9 јула 1930 год. који je послат 
угледном отцтннскоц управитељству у Сплит и 
који кажс опако: У смпслу синоћњег закл.учка 
коморе a у спораауму са аретставницима општине 
Сплитске, Шпбопичке и Киинске, част пам je доста- 
вити један операт инжеи.ера Алачевића o Унској 
гфузи. У случају потребе, ми ћемо тај операт за- 
тражити натраг, јер имамо свега осам комада. По 
један примерак послали смо бановинама Примор- 
ској и Врбаској, a биће иам потрсбно и аа Mmm- 
старство у Београду. Пројскат остаје власништво 
г. Алачевића. Како je операт г. Алачевића врло 
опсежан, na jo он у то уложио много труда и изда- 
така, комора je одлучила да ПОНУДИ i- Алачевићу 
награду од no.000 динара, и то 24.000 на име тро- 
шкова и то no банобинама: на бановину спада 
30.000 ДИНара, in OniiiTimv Сплнт 15.000 дпи.; иа 
општину Шибеник 12,000 динара; на општину Kumi 
9000 дин., a ма KOMopv 10.000 димарл. Комора je 
предујмила један од трошкова који би са награ- 
дом м močim ЈП.ооо дппара. Претседници општина 
су пристали да iie заговарати у сппјим општинама 
Tv награду. Ja као инжењер кад сам v пракси pa- 
дио на основи закона добијао сам од државе за 
израду авиона l %, односио пола од сто sa радове 
и елаборап. 

Због Сплитске иидустријске коморе или капи- 
галистичког икдустријског  друштва   „Шипад" ке 
би се CMed залоставити један крај, јсдан срез, где 
иарод у саиом моме иесту има две златне Kapa 
Ijopljeuu   звсздс и  17 златпмх   одличија   Милоша 

Обилића, који je дао 270 добровољаца, који je 
зидао ову државу, који je чисто национални еле- 
менат, (Глас из центрума: Онда смо ми ваљда не- 
национални?!) Не сумњам у вашу националност, 
г. посланиче, али кажем и тврдим да je тај народ 
у ономе крају потпуно националан. Зар je по- 
требно запоставити такав крај, са таквим наро- 
дом, тим пре, што извођење ове варијанте кошта 
114 милиона јевтиније?! У данашњој кризи, ja 
слободно могу да заступам тај народ овде, и да 
тражим да он не буде запостављен. Ja мислим да 
ћете се сви сложити са мном, када замолим г. Ми-. 
нистра саобраћаја, који није овде, a коме hy упу- 
тити једну интерпелацију у тој ствари, a вас мо- 
лим да ме потпомогнете за њену хитност. (Глас 
са левице: Ha коју он неће ни одговорити!). . . a 
коју он неће можда ни уважити. (Глас из центру- 
ма: Само нека je саграде, a ми нећемо то дожи- 
вети!) Ja ћу и даље градити аероплане, a нећу 
градити пруге. 

Кад неко хоће да третира питање те пруге, 
он мора да зна општи план мреже паших прута. 
Ja нећу да држим овде предавање o значе.њу тога 
општег плана. Поменућу то да та варијанта Унске 
пруге на Зрмању има национални значај, који je 
Аустрија потискивала, јер je тамошњи чисто наш, 
сада југословенски, a онда српски живаљ од 99% 
запоставл^ен, и Аустрија се носила мишљу, a то 
можете каћи у старим архивама, да je та пруга 
била пројектована исто онако као што je данас 
брани Трговачка комора. Аустрија je била свесна 
тога да, ако пусти пругу тим крајем, Сплит не 
добија много. Он добија 15 километара дужу 
пругу, јер je већ везан личком .пругом, али наш 
национални живаљ, сем 114 милиона ефективних, 
губк оно што се не може поправити ни за 200 или 
300 година. 

Kao стручњаку, мени није јасна једна ствар. 
Ja не могу да схватим ту одбрану, a то je изнео 
и професор универзитета у Загребу, како je могао 
замислити да пруга нормалног колосека иде ре- 
ком Бутишницом, где већ иде једна пруга од 
0.76 м. Зашто да ce то ради? Зашто тај плеона- 
зам? Зар ова пруга није боља у сваком погледу 
To je било ради тога да се Биоград на мору и Ши- 
беник не развију, a највише ради онога што сам 
напоменуо: да овај чисто југословенски елеменат 
не добије ту пругу. 

Да би господо добили јасну слику ja ћу вам 
изнети податке у цифрама из којих можете ви- 
дети важност и једне и друге варијаите. Према 
предлогу Дирекције за градњу железница из 1929 
године дужииа трасе од Кулен Вакуфа je 47.688 
км, a дужина друге трасе 69 км. Ha целој прузи 
то je наиме само варијапта, дакле цела пруга 
коштала би према најтачнијим податцима из 1929 
године 130 милијона динара. To je Зрмаљска 
Пруга, док би пруга на Кмии iii)e.via тим податцима 
коштала 308 милијона. Ja сам овде каза да je раз- 
лика само 114 милијопа динара, јер овим подаг- 
цима писам веровао. Према најиовијим податцима 
и податцима ирофесора Адачевића, који навлачн 
за ову индустријску комору види се да je г. Ала- 
чевић чисто техпичке ствари, километражу успоне, 
лукове, туиеле израчуиап врло добро П0ШТ0 je 
стручњаКј али се не слажу цифре у новцу. Г. Ала- 
чевић каже да бн пруга na Зрмању коштала 191 
милијои 792 хиљаде a ова друга на Кпин 214 ми- 
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лијона и 271 хиљада дакле диференција од окру- 
гло 36.000.000.— Дакле диференција не би била 
велика, a велика није зато, што je у свој детаљни 
прорачун унео на ову варијанту забране за сме- 
тове са личке пруге. Грађење пруге која иде уз 
реку Бутишницу он je казао и олаго o њој гово- 
рио, (Војислав Ђорђевић: Јер je добио награду!)... 
јесте, добио je 76.000 динара. Молим вас лепо, 
стварност je ова, no најновијим подагцима ствар- 
ност овако изгледа и према ценама из 1932 го 
дине, када су секције радиле, данас су цене још 
мање за Зрмањску варијанту имамо 143.000.000. У 
овој стварној зрмањској варијанти није више 
оптерећење са ветробранима са личке пруге. A 
имадемо на другој страни 250.000.000, дакле ди- 
ференција између њих за 107 милијона динара 
ефективних. Интеркаларне ствари да рачунамо 
имадемо уштеду овде од 140,000.000 динара, плус 
све битности што сам нагласио овде. Ja молим 
Господина Министра саобраћаја, који није овдо, 
да почне већ једанпут са том пругом, (Један глас: 
Барем то!)... na макар довршили само до оне тачке, 
где почиње варијанта једне или друге. Поднећу 
овде интерпелацију, али кад будем подносио ин- 
терпелацију и кад дође до Министарског Савета, 
ja сам овде учинио своју дужност и изнео сам то 
пред г. г. Министре који су овде. (Претседник 
Министарског савета др. Милан Стојадиновић: И 
ja сам овде!) Извините, Господине Претседниче, 
нисам Вас видео и Господина Претседника молим, 
кад ова ствар дође на ред, да се не би ускогруд- 
ним, једностраним локалним интересима удовољи- 
ло a на штету целокупне наше железничке мреже 
и наше железничке политике и националног еле- 
мента, коме би та пруга требала да се пружи. 

Да се добро разумемо. Ja тврдим овде једну 
ствар, a то je да та пруга 48 километара пролази 
кроз пустињу. Молим да се води рачуна кад дође 
на дневни ред та пруга, јер onaj народ осем што 
би му Унска пруга била потребна као наставак 
пруге ка Јадранској, она je потребна и као део 
јавних радова. Ja имам дневно 20 до 30 сељака 
овде који траже рада и ja трчим no грађевинама 
да их запослим. Ta пруга била би својим почет- 
ком и део јавних радова и људи среза где она 
пролази. Ja се сећам још као мали, ксји су тада 
били у срми и злату, a данас су носачи на стани- 
цама. To становништво, које je црпло своју нов- 
чаиу моћ из Немачке и Америке, данас нема na 
Крсну славу да донесе свећу у цркву. Па у име 
тога станонииштва молим да се почне с том пру- 
гом и верујем да he Крал>евс1<а влада и Министар 
саобраћаја увидети све ово, разјаснити то питање 
варијапата и окренути оном варијантом која je 
боља, екопомичиија и за целу мрежу агоднија и 
која na копцу спада у један део иланске жел.ез- 
пичкс политике. (Пљескање и одобравање на 
левици). 

Potpretsednik dr. Josip Rezek: Ima reč narodni 
poslanik g. Mihailo Krstić. 

Михаило Крстић: Господо пародип посланици, 
излазим на ову говорницу као члан Скупштинске 
већине, ne да критикујем рад Владс као што СЈ 
чинили   дојучерапт.п   naum   другопи,  a  садатп.а 
опозиција, из разлога што сам свестан да je др. 
СтојаднпоииЈ! дошао !?р* месец дапа пако je cn- 
стем садашп.ицс рђав, не може со пребацнти влади 
др. Стојадиновића, нити његовим члановима, mro 

je и вама, господо, из опозициЈе врло дооро поз- 
нато. (Одобравање и повици: Тако je!) Кад je 
тако, сви ваши напади били су необјективни и 
ништа друго до израз бола за изгубљеном поли- 
тичком битком. У овој специјалној дебати узео 
сам реч да би испунио своју дужност коју имам 
према оном крају који ме je послао у овај Дом, 
a уједно и према Влади, чијем клубу припадам 
да мојим добронамерним сугестијама допринесем, 
да Краљевска Влада др. Стојадиновића у скорој 
будућности побољша све ono што кочи данас 
привредни живот. 

Ja сам мислио да узмем реч још у начелној 
буџетској дебати, али због донете одлуке није ми 
се дала прилика да говорим, те сам се сад јавио 
код овога раздела Министарства саобраћаја, јер 
хоћу да истакнем једно питање које сам покренуо 
још у прошлој Народној скупштини 1933 године. 
Дигнута je пруга Ћићевац—Свети Петар. Земљи- 
ште на коме почива та пруга експроприсано je од 
појединих сељака, којима je један део пруге ис- 
плаћен, a други још не. Како пруге нема, нити се 
ona поставља, то бих ja молио Краљевску владу 
да се земљиште, које je раније експроприсано за 
потребу државну врати грађанству и ранијим соп- 
ственицима тога земљишта. 

Господо народни посланици, позната je ствар 
и ми смо сви свесни да je у нашем селу дошла 
несрећа до врхунца. Али то зло није паш специ- 
јалитет него je последида европске светске кризе. 
Краљевска влада није у стању ту кризу да иско- 
рени, али својим настојавањима може да je убла- 
жи. Кад смо код Министарства саобраћаја морам 
да истакнем још једну ствар, и да замолим Кра- 
љевску Владу да робну тарифу смањи, јер један 
од узрока ниских цена земљорадничких произво- 
да, то je висока робна тарифа коју пије смањио 
ни пређашљи Мипистар саобраћаја г. Димитрије 
Вујић. Стога молим Краљевску владу, да ту робпу 
тарифу доведе у склад са ценама -селЈачких про- 
извода. Жалим што овде мема г. Министра фи- 
нансија, јер већим делом ствари које хоћу да 
изнесем припадају његовом ресору, али како je Г. 
Прстседник Мипнстарског савета ту, ja се њему 
обраћам. Ми морамо сви призмати да ono што 
пајвише тишти пашег сел.ака, то je начин иаплатс 
порезе. Наш сел>ак je исправаи и поштеп и има 
свест o постојап.у државе, јер он своју прву пару 
коју добије од 'продаје првих сел>ачких произ- 
вода носи да одужи дуг свој према држани. 

Али, оно што п.ега титти и боли то je начин 
паплате пореза и гломазна порсска адмипнсгра- 
ција. Ta гломазпа пореска администрација и no- 
рески систем доводи често до пропевсра n те про- 
невере не могу да се иследе за чптав низ година, 
јер су књиге тако компликовапе да инспектори, и 
виши држаиии чиповници, који долазе у инспек- 
mi.iv, ne мпуу ипкак-о да ирсшаЈ^у право cian.i' касе. 
Tora nuje било npr рата v Србпјп. Код nac, у 
Србији, био je једпоставап порсски спстом, један 
порески дневник, на једној страпп дугови, a na 
другој примања, — и ко год je хтеи n кад год je 
хтео могар je да види право стање свога дуга. 
Данајс гога нема, Даиас je врло чсста појама, да 
кад одете у Пореску упрану, ви no можете ia 
утврдите право стање ватег дуговања. У једтш 
селу мога среза десио се случај да je ссл>ак који 
je продао иолове, као добар домаЈтп, огпшао да 
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плати порезу. Њему je обрачунато да дугује 400 
динара и он je ту суму платио. Али, кад je дошао 
кући, дошао му je игзекутор и затражио да ис- 
плати још дугованих 0,50 динара, a за тих дуго- 
ваних 0,50 динара он му je наплатио 10.—■ динара 
егзекутивних трошкова. Ja, господо, не критику- 
јем рад Владе г. др. Стојадиновића, већ само као 
пријатељ дајем добронамерне сугестије и тиме 
испуњавам своју посланичку дужност: да све што 
не ваља, доставим, — a Влада ће то већ испра- 
вити у скорој будућности. У толико пре треба 
имати веру у Владу г. др. Стојадиновића, што je 
он на збору у Загребу — једна реткост у политич- 
кој историји — као Министар финансија дао на- 
чин решења, односно ублажења кризе и као Ми- 
нистар финансија изјавио да je тешко стање и да 
сељак не може поднети терете који су му намет- 
нути, под оваквим околностима, када он мора дп 
продаје све своје продукте у бесцен>е. Г. др. Сто- 
јадиновић je у Загребу, као што знамо, изјавио, 
да he се он постарати да се снизе сви они артиклм. 
које сељак купује од Монопола. Ja се надам да he 
г. др. Стојадиновић реч и обећање, које je дао каи 
Претседник владе и испунити. 

Зато има могућности у овоме. Наша држава 
Призаду даје помоћ око 300 милијона динара у 
цил>у да помогне сељаку. Међутим та помоћ ne 
иде на корист сељака, нити она помаже сељаку, 
иего иде у џепове неких Вајсова, неких Хедо Мар- 
сова итд. Зашто не иде сељаку? He иде због тога 
што je наш сељак ситан поседиик, и просечно 
наш сељак нема више од 3—4 ха земље. Па кад 
се зна и то, господо народни посланици, да наш 
сел^ак не сеј-е само пшеницу, поред пшенице трвба 
му кукуруза, треба му детелине и оне друге сточие 
хране, те он за продају нема више од 400~500 кг. 
жита. И он то жиго продаје у првој берби да би 
одужио свој дуг према држави. Због тога, госпо- 
до народни послаиици, од ове помоћи, коју др- 
жава даје Призаду иаш земљорадник нема ни- 
какве користи. (Пл>ескање na левици.) И Краљев- 
L-ка влада 11ајбоЛ)е lie учинити да ових 300 или 40i) 
милијона, колико даје Призаду, даје иа отплату 
и снижење свега онога што je монополисано, и 
кад дођу монополски производи у сразмеру и про- 
порцију према ономе што продајо наш сељак и 
кад се сељачки дугови одложе или реше na једпч 
пранилап начии... (Гласови na левици: Да се 
Пришу!)... наш сељак неће осетити кризу, нити 
he се криза код нас у Југославији спомињати. 

Ja морам овом приликом да говорим и o фа- 
мозном члану 42 Закона o непорредној порваи. Ja 
мислим да je велиха неправда нашем ссл.аку учи- 
њеиа, доношењем чл. 42 Закона o непосредним 
порсзима. Кад je доиет onaj чл. 42 који опорезује 
сие one сел.аке који житом са СВОЈих п.ива више 
од 6—7 брава cnmi.a хране сел.ак je доиедеи v 
очајно стање. Ja се пнтам, гооподо, народни no- 
слапици, ако се ти л.уди који од свога сопственог 
жита хране cnmi.e опореаују као трговци, како 
he raj бедан сељак да плати дугове држави, u 
к;јк<) 11е себе и сиоју породицу да исхрапи?! 

Ja сам у TONU' смислу учинио апел на г. Прет- 
седника вдвде и молио га, да бар, административ- 
ним путеМ| ово питање реши. Оно што болм нашег 
СеЛааха, ИСТО то боли n namer еел.ака произво!)ача 
;i\iiaiia. МИ СМО СлушвЛИ > OBOJ кући за ова трп 
даиа, кахве се непранде и тим проиввођачима чине. 

Тешкоћа и немогућност наплате кризица увидела 
je Краљевска влада и у § 15 Финансијског закона 
донела je смањење тих кривица. Мотив, који Влада 
даје за недоношење амнестије или опроштаја тих 
кривица јесте у томе, што Краљевска влада верује 
да he се ти људи ако им се те кривице опросте дати 
на веће кријумчарење дувана. Ja мислим, господо, 
да то гледиште није тачно. Онај, који je научио 
ту радњу да ради, радиће je na била му опроштена 
кривица или не била. Ми чак и не желимо да шти- 
тимо кријумчаре који ту радњу раде у виду.заната, 
али се ради овде o неправичној и маленој плати, 
која се плаћа тим произвођачима. Па ако један се- 
љак, који je садио дуван на једном простору од 
80 ари, није због суше или због других непогода 
бно у Morj'hnocTH да добије оно што треба закон- 
ски, — јер no Закону o сађењу дувана, они имају 
математички прорачунато, колико један хектар 
треба да да, ма да се то показало у пракси да 
апсолутно није тачно — буде кажњен, није у стању 
ту казну да плати. Ja говорим o тим људима, који 
су невино осуђени, они треба данас да продају и 
своју кућу и све оно што им je мило и драго, na 
ипак не би били у стању да плате те велике казне. 

При завршетку свога говора, оћу да учиним 
апел н na господина Министра социјалне политике. 
Код нас у Моравској бановини постоји свега једна 
државна болница у Нишу, која прима на лечење 
већину болесника исте Бановине. Међутим, o тој 
болници води се тако мало рачуна, ма да та болни- 
ца која прими око 50.000 болесничких кревета го- 
дишње, палазн се у такоме стању, да нема ни нај- 
нужнијег потребног веша. Она нема ни своју опе- 
рациону салу какву би требала да има према својој 
намени- Jom upe три године било се je почело ca 
грађењем те операцноне сале, али она je остала 
недовршена. Ако ne и због чега другог, a ono бар 
због тога да не би.пропали извршени до сада ра- 
дови, дужност je Министарства социјалне поли- 
тике, да макар пз ванредних кредита изда потребне 
суме за довршење те операционе сале. 

Господо, пародпи посланици, пошто сам ja, као 
што еам то neli у иочетку свога говора изјавио, 
члан В^адине већине, то hy, разуме се, гласати за 
овај буџет. (Одобравање и пљескање код ве1шне). 

Potpretsednik Franjo Markić: Ima reč g. Dimi- 
trije Vujić radi ličnog objašnjenja. 

Димитрије ByjMh: Господо народни посланици, 
ja не бих узимао реч, да ме г. предговорник није 
тангирао поменувши једну ствар која не одговара 
истини. (Михаило Крсгић: Изазван од стране ва- 
ших другоиа). 

Гоеиодо народни посланици, мени чини част 
највећу и највеће задовољство, што сам добио no- 
верењс Круне и г. Богол>уба Јевтића, бившег Прет- 
седника владе, да будем у његовој Влади као Ми- 
нистар саобраћаја (Др. Всјислав Дошеи: A пове- 
pi ii.e бачког села?) П()вереп)е je бачког села много 
веће него вате, јер у Банату изигравате највећег 
Банаћанина a овде највећег Србијанца. (ПлЈескање 
па левици.) Видите, господо, мени je уопште жао, 
mro се je сам господин јавио, али нећу да му 
останем дужан, премда, господо, не би требало, ни 
да ме то тангира. 

Potpretsednik Franjo Markić: Gospodine Vujini. 
vi ste dobili reč radi ličnog objašnjenja. 

Димитрије Вуји|> (наставља): Молим Вас само 
да му одговорим, да му нс останем дужан, јер ми 

2& 



204 Vili REDOVNI  SASTANAK ~~ 22 JULA 1935. 

je до тога стало. Господина треба познавати када 
je дошао у Банат. Дошао je ca једним поцепаним 
панталонама, a данас има кућу у Банату, јер je 
дошао и оженио се са ћерком г. Ристића, коме je 
казао да има неке милијоне rope у Лици, a када се 
погледало мало боље, a оно нигде ни маријаша- 

Ja сам, господо, 16 година народни посланик и 
као частан и поштен посланик никада у овој Скуп- 
штнни никоме нисам упао у реч, јер сам увек био 
човек који неће да напада на личност. Први пут 
вн се појављујете, господине, a сећате се, какве сте 
плакате ширили no Банату. (Др. Војислав Дошен: 
Какве плакате?) Но оставимо то. 

Када сам дошао за Министра саобраћаја, до- 
шао сам са одређеном линијом да железнице, да 
наш саобраћај, приближим народу, јер су железни- 
це биле далеко од народа a то зато, јер су биле 
скупе, није ту требало велике филозофије, никакве 
велике правне науке да се дође до резултата до 
којег смо дошли. 

Ja сам природно мозгом народским помислио: 
железнице су једно предузеће које треба да ради 
на чисто комерцијалној основи, што мање цене то 
већи саобраћај, што већи прилив путника, то he 
бити већа зарада за државу. (Одобравање на ле- 
вици.) Ha тој бази, господо, ja сам радио, и хвала 
Богу те ми je г. Миннстар саобраћаја односно ње- 
гов заступник и г. Претседник Финансијског одбо- 
ра пред свима то признао. 

Што се тиче робног саобраћаја и робних та- 
рифа, ja мислим да je ту господин у забуни. Ja 
нисам на робним тарифама радио овако како по- 
стоје, него сам поставио један прннцип и прешао 
на робне тарифе да и њих на исту базу поставим. 
да и оне постану приступачне народу, да наш трго- 
вац, економиста, осети благодет саобраћаја. Толико 
сам хтео да кажем г. предговорнику. (Пл.ескањс 
на левици. (Др. Војислав Дошеи: Молим за реч). 

Potpretsednik Franjo Markić: Gospodine posla- 
nice, ne mogu Vam dati reč po Poslovniku, jer nije 
vas g. pretgovornik izazvao i pomenuo nego ste vi 
njemu upali u reč. 

Ima reč narodni poslanik g. Nikola Kabaiin. Mo- 
lim jedno malo obaveštenje. Ja vidim da se mnoga 
g. g. poslanici bune i protestvuju što se g. Kabaiin 
javlja svakog časa da govori. Međutim on na to ima 
pravo kao izvestilac manjine i kao takav je govorio. 
Sad  međutim govori kao prctstavnik grupe. 

Nikola Kabaiin: Gospodo narodni poslanici, kad 
je reč o Ministarstvu saobraćaja držim da bi g.g. po- 
slanici imali najmanje prava da se bune što se o tome 
Ministarstvu govori koja reč više. Treba znati da 
od budžeta od 10 milijardi otpada na Ministarstvo 
saobraćaja dve i DO milijarde. I ako ma o kome Mi- 
nistarstvu treba da se detaljno raspravlja to je sigur- 
no Ministarstvo saobraćaja. (Vojislav Đordcvić: A 
gde je Ministar saobraćaja? Njega to ne Interesu]el). 

Kad je reč 0 Ministarstvu saobraćaja moramo 
znati kakvi su pogledi na saobraćajnu politiku. Jasa 
žalošću konstatujem da na suprot ostalim kolegama 
u Vladi g. Ministar saobraćaj nije našao za potrebno 
niti u Finansijskom odboru niti ovde niti da se pojavi 
a kamo li da kaže nešto o smernicama njegove sao- 
braćajne politike. To je bilo potrebno tim više što je 
njegov prethodnik, a Ja sam imao čast da bude i moj 
pretgOVOrnik, U tome Ministarstvu dosta zagrabio U 
posao i poveo jedu novu politiku za koju bi trebalo 
znati da li je uspešna bila har u prvim početcima, ili 

ne, i ako je bila uspešna da li Ministar saobraćaja 
kani tu politiku produžiti. Ja sam se interesovao kod 
Ministarstva saobraćaja za koji je uspeh i kakav 
efekt imalo tarifsko sniženje, koje je uveo g. Mini- 
star Vujić. Kada uzmemo da su putničke tarife sniže- 
ne za 25—30%. Promet putnika osoba, digao se do 
kraja jula za 37—56%. Gospodo sad naknadno je 
utvrđeno u Ministarstvu da se iskazuje višak od 
3.65% i mogu reći i to da je sve to daleko prevazišlo 
očekivanje samog ministra g. Vujića. Razumljivo je 
da treba jedno veće razdoblje da se publika akomo- 
dira novim tarifama i da u prvom početku rezultati 
nisu mogli da se očekuju odmah kao povoljni. Me- 
đutim, kako vidite i ti rezultati u povoljnom smislu 
nastupili su pre no što se mislilo. Predčasnik Mini- 
stra g. Spahe imao je nameru da tu tarifnu politiku 
produži i da to isto uradi i u robnom saobraćaju. To 
je bilo sve u pripremi i ja žalim što nisam u moguć- 
nosti da upitam g. Ministra saobraćaja da li on misli 
da to sprovede i da li msii da ovaj uspeh koji je po- 
stignut u putnom saobraćaju pokuša i u robnom sao- 
braćaju. 

Gospodo, taj upit dužan sam uputiti u ime naših 
privrednika, jer sva gospoda ministri, koji stoje na 
čelu privrednih ministarstava treba da znaju da nije 
privreda radi ministarstava nego ministarstva radi 
privrede. 

Gospodo, kod tih tarifa bilo je kao i u prethod- 
nim tarifama predvideno da se unapredi turizam. To 
je jedna stvar koja se može pozdraviti i Ja bih molio 
pretstavnika Ministarstva saobraćaja da tome pita- 
nju posveti punu pažnju. Našem železničkom sao- 
braćaju nastupili su dosad kao konkurenti dva važna 
saobraćajna sretstva. Da je jedno od tih sretstava 
bilo u privatnim rukama ne bi se čovek ni čudio, ali 
mi imamo naše državno brodarstvo, koje je takode 
konkuriralo sa državnim železnicama. Ja držim da bi 
bila dužnost da se ta praksa u buduće ukine i da se 
tarife autobuskog kao i brodarskog i železničkog 
saobraćaja dovedu u sklad, da se napravi sporazum 
da bi svaki odgovorio svojoj dužnosti, jer drugu za- 
daću ima rečni i pomrski saobraćaj, a drugu svrhu i 
zadaću ima železnički saobraćaj. 

Jedno bolno pitanje je naše autobusko pitanje, 
koje je u prvom početku svoga rada i na dugim uda- 
ljenostima sa uspehom konkuriralo našim državnim 
železnicama. One su morale direktno da uvode kon- 
kurentne karte i tako je država morala u mesto da 
tarifu saobrazi ekonomskoj jakosti svojih klijenata 
morala da se upušta u prljavu konknreeijn sa privat- 
nim preduzećima. 

Gospodo, ta autobnska preduzeća ne samo da su 
ovako došla u jedan čudan odnos sa jednim velikim 
državnim preduzećem, nego je, pored toga, bio slabo 
sproveden nadzor nad tim aulohnskim preduzećima. 
Jedna je anomalija da jedno veliko saobraćajnosret- 
stvo ne stoji pod nadzorom Ministarstva saobraćaja 
nego pod nadzorom Ministarstva trgovine i Indu- 
si rije. 

Mi autobuski saobraćaj ne smemo da potcenju- 
jemo. U njega je uložen jedan ogroman kapital. 
Prema informacijama koje ja imam, U autobuskom 
saobraćaju leži do 120 miliona dinara uloženog kapi- 
tala. Taj ogroman kapital treba da služi privredi Isto 
tako kao šio i svako drugo saobraćajno sretstvo, ali 
je dužnost države da vrši i nadzor nad tim saobraća- 
jem, da on dostojno toj zadaći i udovolji. Jedna je 
nemoguća stvar, kako sam ja to naveo i u Finansij- 
skom odboru, da vi dolazite na jedim stanicu, na ko- 
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ju treba da vas čeka autobus, ali vas taj autobus ne 
čeka i vi imate eventualno da izgubite ceo dan dok 
dođete kući. 

Ako neko ima koncesiju za vršenje jedne sao- 
braćaje linije, on ima bezuslovno da udovolji svojim 
dužnostima. Ja idem čak tako daleko da bi trebalo 
uvesti kombinovane tarife, pa da već na polaznoj 
stanici može putnik da dobije kartu koja je kombi- 
novana i sa autobuskim prometom. (Uzvici: Tačno!) 
Za autobuski promet trebalo bi na osnovu § 83 Za- 
kona o radnjama da se donese jedan Pravilnik, koji 
bi regulisao autobuski promet. Ja vas neću zamarati 
sa detaljima šta bi trebalo sve u taj Pravilnik da se 
unese. Ja se nadam da se je sada nadležni Ministar 
trgovine i industrije zato pitanje zainteresovao i da 
će isto sa zainteresovanima  resiti kako treba. 

Gospodo, u pogledu samog železničkog saobra- 
ćaja postavlja se pitanje, općenito a ne samo kod 
nas nego i u ćelom svetu, u praksi i literaturi da li 
železnice moraju biti aktivne ili ne. Neosporno je 
da bi trebalo nastojati da železnice, kao jedno emi- 
nentno privredno preduzeće, treba da se pokriva pr- 
venstveno vlastitim srestvima. Ali železnice nisu samo 
komercionalno. preduzeće države. Železnica je kao 
javno srestvo prometa, jedno sretstvo države koje 
ima da posluži s jedne strane, kao regulator privrede, 
a s druge strane ima i opšte zadaće, koje ima da udo- 
volji. Ja neću spominjati Narodnu odbranu, kojoj 
ima železnica i njen park i njezina postrojenja, da 
služe. Ali ini imamo i druge zadatke: kulturne, eko- 
nomske kojima mora da služi železnica i da kroz 
nju, preko nje i putem nje podiže i privredu i kul- 
turu aašeg naroda. I radi toga nećemo mi postići to 
samo time, samo jednom odlukom da železnica mora 
biti po svaku cenu aktivna, ali je bezuslovno po- 
trebgo da železnica bude manje birokratska, da ona 
bude više na komercionalnoj bazi i da se radi toga 
i u tom cilju sprovede jecina temeljita reforma ad- 
ministracije naših železnica. Gospodo, da bi žele- 
znica donekle ipak povećala svoje prihode bilo bi 
potrebno da se osigura likviditet njezine glavne bla- 
gajnice j da se ne događa, radi toga što se odugo-. 
vlači sa plaćanjima, ili što se nabavke izvrše na ot- 
platu,  da  budu daleko preplaćene 

što se tiče izgradnje železničke mreže, gospodo, 
bio je podnesen Pinanšiskom odboru jedan amand- 
man da Kraljevska vlada može jednom uredbom da 
donese plan o našoj železničkoj mreži, lako je neop- 
hodno potrebno da za Izgradnju naše železničke mre- 
že treba da postoji jedan plan, da se ne radi na lak- 
tove, nego da ве naša železnička mreža izrađuje plan- 
ski, s druge strane držim, a ovo inje sigurno nikakav 
politički razlog, da je potrebno da se dobro promisli 
kako će ta železnička mreža da izgleda. Držim, a 
time ne mislim da diram u osobu aktuelnog Ministra 
saobraćaja, da se nikada ni jednoj Vladi, a pogotovu 
jednom ministru ne može prepustiti da odlučuje kako 
će Izgledati U budućnosti naša železnička mreža. Go- 
spodo, naši stručni krugovi su se pre 10 godina 
bavili tim pitanjem i izgradili na stručnoj bazi plan 
naše železničke mreže i ne treba ništa drugo nego 
da Kraljevska vlada jo§ jedanput konsiiltuje te ljude, 
i koliko današnje vreme traži da oni revidiraju svoje 
ondašnje stanovište, ali u svakom slučaju da se 
osnova toga zakona predloži Narodnoj skupštini. 

Gospodo, ono što sam spomenuo koti Ministar- 
stva građevina želim, još jedanput da istaknem i 
OVde, da bi se time i/.begli gubitci za državnu kasu, 

da bi se izbjegli eventualni napadi na pojedine mi- 
nistre u ovoj Skupštini, kao što je bilo u prošloj se- 
siji, da se apsolutno izbegava u budućnosti da se iz- 
rada naših železničkih pruga daje stranim preduze- 
ćima na otplatu. Svi ste vi vrlo dobro upoznati sa 
tim pitanjem i ja ga ne želim da vučem u detalje, ja 
ца ne bih ni spomenuo da nisam saznao da je u po- 
gledu izrade beogradskog keja, za koji su u ovom 
proračunu votirani dosta veliki iznosi da se ne poku- 
šava od strane nekih stranih preduzeća da se sa ra- 
znim rekompenzacijama našeg izvoza dođe do jed- 
nog posla, na kome bi se imale zaraditi grdne pare. 
1 ja radi toga upozoravam g. Ministra građevina i 
g. Ministra saobraćaja, kao i ćelu Kraljevsku vladu, 
da se u te stvari ne upušta. Ako ima ko da gradi, 
imaju to da grade naši domaći ljudi, ako mi nemamo 
para da radimo, neka se sklopi zajam i neka se slu- 
žba kamata unosi u naš budžet ali ne da se daje na 
otplate sa nekim bonovima pod vidom nekih dugo- 
ročnih zajmova i da se ti bonovi eskontuju kod na- 
ših domaćih zavoda, što znači da naši zavodi a ne 
ta strana preduzeća vrše finansiranje. To znači da 
te potpore država nije finansirala po tim preduze- 
ćima, nego da je to samo maska da se postignu vi- 
soke cene a onda da taj posao izrađuju naši radnici 
kojima se daje jedna trećina od tih cena. (Odo- 
bravanje). 

Gospodo, u pogledu pošta i telefona imao bih 
samo dve stvari da pomenem. Želeo bih da se ko- 
mercializacija pošta a specijalno telefona sprovede 
do u tančine. Nemogućno je, gospodo, da pojedini 
ljudi čekaju godinama da dobiju telefon, kao da je 
to neka povlastica, da ne dobiju telefon sa motiva- 
cijom što se nema kredita da se izrade kablovi. Go- 
spodo, telefonske centrale imaju tolike prihode, imaju 
velike uloške kod poštanskih štedionica ali opet te 
uloške ne uzimaju da izgrade svoje mreže i uvedu 
nove brojeve koji bi amortizirali u pola godine. Ima 
u ostalom jedna odredba u Finansijskom zakonu ali 
izgleda da birokratski način vodenja naših pošta spre- 
čava da g.g. činovnici pročitaju te finansiske zakone. 

Zatim bih imao još jednu čisto lokalnu stvar, ja 
bih molio Gospodina Pretsednika Vlade da bi upo- 
zorio g. Ministra saobraćaja da se zgrada pošte br. 
2 koja u Zagrebu radi na željezničkoj stanici bezu- 
vjetno proširi ili sagradi nova. Gospodo, u Zagrebu 
pošta br. 2 koja je na železničkoj stanici obavlja ce- 
lokupni saobraćaj i sa inozemstvom i sa tuzemstvom. 
Na njoj se odvija ogroman promet. Evo poda- 
taka: paketska otprema dolazak 2,177,617; odlazak 
2,018.381; novčano kartovanje dolazak 144.161, odla- 
zak 143.884; paketska isporuka, novčana pisma i 
vred. paketa 101.672 obični paketi 278.826; pismono- 
sno kartiranje: dolazak 2,098.551, odlazak 1,242.389; 
pismovna isporuka prepor. pisama 458,922, ekspres 
pisama 70.855; predaja: novčane pošiljke 12,556, obič- 
ni paketi 115.998, preporučenih pisama 192,250, tele- 
grama 34.139; amerikanska pisma: dolazak 162.882; 
odlazak 62.920; dostava prepor. 7.7130; dostava običn. 
63.042; obična pisma: dolazak 17,827.655, odlazak 
9,111.387.   isporuka  8,545,675, 

Gospodo, unatoč toga ogromnog prometa koji 
obavlja oko 500 službenika, ti službenici rade u ne- 
verovatno nehigijenskim prostorijama. Ja ću gospo- 
do navesti nekoliko primera: soba upravnika ima 
kubnih metara 107 radi jedan službenik; soba pom. 
upravnika 77 kub. metara rade 2 službenika; kan- 
celarija br. 3 96 kub, metara radi 4 službenika; kan- 
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celarija br. 4 96 kub. metara radi 5 službenika; kan- 
celarija br. 5 64 kub. metara rade 2 službenika; pi- 
sarnica 112 kub. metara radi 7 službenika; arhiva I 
48 kub. metara rade 2 službenika; arhiva II 32 kub. 
metara rade 3 službenika; skladište: tiskanica ima 150 
kub. met. rade 2 službenika; ukupno 782 kub. metara 
rade 28 službenika. 

II Prostorije u kojima se obavlja »C« potpuna 
dnevna služba od 7—21 čast. 1 Soba pismonoša I 
kub. metara 240 radi 45 službenika; soba pismonoša 
II kub. metara 288 radi 58 službenika; isplata uput- 
nica i ček 135 kub, metara radi 5 službenika; pri- 
manje paketa i preporuka kub. metara 225 radi 9 
službenika: blagajna 1 135 kub. metara rade 6 službe- 
nika; blagajna II 135 kub. metara rade 9 službenika; 
soba dostavljača 108 kub. metara rade 23 službenika; 
ukupno  1266 kub. metara rade  155 službenika. 

III Prostorije u kojima se obavlja »N.« služba dan 
i noć bezprekida: pismovna isporuka I kub. metara 
160 radi 12 službenika; pismovna isporuka br. II kub. 
metara 160 radi 13 službenika; pismovni ekspedit kub. 
metara 900 radi 48 službenika (unutra ulaz i kola.); 
slagalište paketa (hodnik) kub. metara 675 radi 3 slu- 
žbenika; pismonosno kartovanje kub. metara 360 radi 
18 službenika; paketska otpremi (dvorište) kub. me- 
tara 630 radi 30 službenika; vrodnosni paketi kub. 
metara 180 radi 12 službenika; ukupno 3065 kub. 
metara rade 136 službenika. Ostalo osoblje radi u 
putjućim  poštama. 

Kraj ovako opsežnoga poslovanja i kraj ovako 
velikog broja službenika, nemoguće da se ovaj po- 
sao vrši dobri); nemoguće je da se ovaj posao vrši 
redovito i nemoguće je da ovaj posao bude obavljen 
u interesu naše privrede. Naša država često, kao i 
mnoge njene institucije, daju grdna milione na luk- 
suzne i reprezentativne dvorane, na luksuzne i repre- 
zentativne Zgrade, a kad se radi 0 jednoj potrebi jed- 
nog privrednog Ministarstvu, gde rade stotine slu- 
žbenika u prostorijama u kojima je nemoguće da 
ostanu zdravi, onda se nema novaca da se i za  njih 
izgradi jedna higijenska zgrada. 

Završujući ovim ove moje kratke napomene, mo- 
lim .u;. Ministra da ove moje sugestije, koje se pogo- 
tovo tiču onih pitanja koja ne iziskuju nikakva ma- 
terijalna sredstva nego se mogu i administrativnim 
putem rešili, ja molim da bar tim mojim sugestijam;! 
Udovolji i da th ispuni. OlasdĆU protiv budžeta. (Pije- 
skanje i odobravanje na levici). 

Pretsednik Stevan Ćirlć: Gospodo narodni posla- 
nici, ovim je završen pretres XI Razdela - Mini- 
starstvo saobraćaja. Prelazimo na glasanje. Glasače 
se sedenjem i ustajanjem. Molim g. izveslioca da iz- 
voli pročitati iz. § 2 predloga zakona О budžetskim 
dvanaeslinama   partiju  646  Kl   Razdela Ministar- 
stvo saobraćaja. 

IzvčStUsc Nikola Sokolović pročita iz 6   2 pre- 
dloga zakona o budžetskim   dvanaestinama   partiju 
646  XI  Razdela — Ministarstvo saobraćaja. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročdann partiju 646 XI Razdela • Ministar- 
stvo saobraćaja iz. § 2 predloga zakona 0 lunlžet- 
skim dvanaestinama? (Prima. - Ne inima). Ona ff.g. 
narodni poslanici koji primaju neka izvole sedeti a 
koji su protiv neka izvole ustati. (Većina sedi). Ve- 
ćina sedi, prema tome objavljujem da je partija 646 
XI  Razdela  —  Ministarstvo  saobraćaja   i/.  §  2  pre- 

dloga zakona o budžetskim dvanaestinama većinom 
glasova primljena. Izvolite čuti dalje. 

—■ Za ovim je Narodna skupština glasajući se- 
denjem i ustajanjem o svaKoj pojedinoj partiji u 
smislu čl. 102 Ustava i § 67 Zakona o poslovnom 
redu u Narodnoj skupštini usvojila većinom glasova 
kredite i po ostalim partijama XI Razdela — Mini- 
starstvo saobraćaja i to: 1) iz § 2 predloga zakona 
o budžetskim dvanaestinama kredite po part. 648a, 
650, 653a, 654. 655a, 656a, 656b, 5, 9, 10, 12a. (sa 
izmenama i dopunama učinjenim u Finansijskom od- 
boru — Izveštaj Finansijskog odbora strana 6), 15, 
4, 10, 1, 5, 7, 14—18, 22"i 25; 2) iz § 3 predloga za- 
kona o budžetskim dvanaestinama kredite po part. 
640, 642, 643, 655, 8, 10, 11a, 24 i 25; 3) iz § 4 pre- 
dloga zakona o budžetskim dvanaestinama kredite 
po part. 4, 3, 16 i 25; 4) iz § 5,'l predloga zakona o 
budžetskim dvanaestinama kredite po part. 625, 644, 
653 i 11 a iz § 5/2 predloga zakona o budžetskim 
dvanaestinama kredite po part. 651, 655, 10, 3, 13, 
24 i 26. 

Isto tako je Narodna skupština, glasajući sede- 
njem i ustajanjem o svakom pojedinom paragrafu 
usvojila većinom glasova i §§ 60161 predloga zakona 
o budžetskim dvanaestinama koji se specijalno od- 
nose na Ministarstvo saobraćaja a sa izmenama i do- 
punama učinjenim od strane Finansijskog odbora 
Narodne skupštino. (Izveštaj Finansijskog odbora 
Str. 11—12). — 

Gospodo narodni poslanici, konstatujem da su 
SVe partije XI Razdela — Ministarstvo saobraćaja 
većinom glasova primljene i da je prema tome i pre- 
tres XI Razdela završen. Pre nego što bi prešli na pre- 
tres narednog budžetskog razdela dozvolite mi, go- 
spodo narodni poslanici, jedno malo prethodno obja- 
šnjenje. 

Vi ste videli, gospodo, da je Pretsedništvo Na- 
rodne skupštine dopustilo da se ova debata u poje- 
dinostima kreće u širokom toku kao da je to pre- 
tres u načelu. Pretsedništvo Skupštine je bilo zbog 
toga tako liberalno u tumačenju Poslovnika što je 
želelo da što više gospode narodnih poslanika, koji 
nisu mogli da govore n pretresu u načelu, jer je 
skraćen postupak, da što više gospode narodnih 
poslanika ima prilike da govori u pretresu u poje- 
dinostima. 1 vi ste SVI SVedoci, gospodo i drugovi, 
da je zaista ovo, tako reći, bio jedan nastavak pre- 
tresa u načelu. Vi ste odlučili, gospodo, da u 8 
časova predemo na glasanje. 1 zbog toga, koliko sam 
obavešten od Pretsedništva kluba većine, goVornici 
koji bi imali da govore U ime grupe Skupštinske ve- 
ćine, odriču se svoga prava na gov ir. Molim tako 
isto i govornike koji imajn da govore U ime grupe 
Jugosl ivenskog kluba narodnih poslanika, da se od- 
reknu, izuzevši ona dva govornika koje mi je taj 
klub stavio sa željom da luidn poslednji govornici U 
OVOJ  debati. To sn  g. g.  Janko   Haričević  i  Vojislav 
i lordevlć. 

Ja vas molim da tn predusretnosl  ukažete prema 
svojim drugovima, Jer kad je klub smatrao za po- 
trebno da obadva govornika završe debatu, mislim 
da ne hi bilo ni pravedno ni oportuno, da presečemn 
debatu u osam sati, a da ova dva govornika nisu 
imala prilike da govore. Gospodo narodni poslanici, 
obraćam vam pažnju na to da odluka n ovom pitanju 
nije  kod  pretsedništva  Narodne skupštine  nego  kod 
pretsedništva kluba, koji ima to pravo da određuje 
fOVOmike u ime kluba.  Ako se  ovaj predlog primi. 
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ja molim da mi se dopusti da pozovem još dva go- 
vornika, a posle ćemo preći na glasanje sedenjem i 
ustajanjem po svima ostalim razdelima ovog zakon- 
skog predloga bez ikakve dalje diskusije. (Vojislav 
Đordević: Molim za reč). Ima reč narodni poslanik 
g. Vojislav Đordević. 

Vojislav Đordević: Ja bih molio g. Pretsednika 
Narodne skupštine da nam kaže na osnovu koga 
člana Poslovnika postavlja taj zahtev. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodine narodni po- 
slanice, ne postavljam taj zahtev na osnovu ni jednog 
stava u tekstu .našeg Poslovnika, ali ga postavljam 
na osnovu odluke Narodne skupštine, koja je doneta 
u početku pretresa u pojedinostima kada je odlučeno 
da vodimo ovu debatu u pojedinostima, kao da je 
budžetska debata, pod tim uslovom, da se u 8 sati 
prede na glasanje. Jer, gospodo, ja sam tom prili- 
kom i naročito naglasio: Ako bih ja bio strogo po- 
stupio po Poslovniku, ja ne bih morao voditi ovaj 
pretres po § 67 nego po § 55 Poslovnika, i mi bismo 
davno bili svršili ovaj pretres u pojedinostima. (Plje- 
skanje). Pretsedništvo novoizabrane Skupštine želelo 
je da gospodi poslanicima izađe u susret, pa da lo- 
jalno, da ne kažem nategnuto, tumači Poslovnik, pa 
da jedan običan zakonski predlog, koji nije budžet, 
ipak pretresamo tako kao da je budžet. Ali, gospodo, 
ja sam očekivao da učini i Narodna skupština kon- 
cesiju, kad je već pretsedništvo Narodne skupštine 
učinilo sa svoje strane koncesiju, te da u 8 sati pre- 
demo na glasanje. Narodna skupština je odlučila da 
se tako postupi, i na osnovu te odluke Narodne skup- 
štine, ja molim gospodu narodne poslanike, da pre- 
demo u 8 sati na glasanje. A ako neka gospoda ne 
žele da se odreknu reči, ja ću na osnovu odluke Na- 
rodne spkuštine svakako u 8 sati morati da izvršim 
odluku  Narodne skupštine. 

Gospodo narodni poslanici, evo ja još jedanput 
dobijam potvrdu za svoje reči, da Jugoslovenski klub 
narodnih poslanika potvrđuje ono, što sam kazao i 
ila želi da u ime grupe govore samo g. g. Janko Ba- 
rićević i Vojislav Đordević. Prema tome reč ima g. 
Janko Barićević. 

Đr. Janko Barićević: Gospodo narodni poslanici, 
ja sam se prijavio za reč po predmetu traženja ovo 
Vlade za naročilu ovlaštenja u svrhu donošenja sta- 
novitih političkih zakona bez sudjelovanja ove Na- 
rodne skupštine. 1 kako je došlo prekoredno, radi 
traženja pretsjedništva da druga gospoda govornici 
odustanu od reči, tako smatrani da je na dnevnom 
redu OVOg momenta pitanje traženja ovlaštenja sa 
strane Vlade za donošenje političkih zakona. 

Zanimljivost ove debate je zaista prvoredno le- 
žala u tome traženju od strane Vlade. Zanimljivost 
je ležala i u tome, što je Vlada potencirala taj svoj 
zahtjev i sa događajima, koji su se u zadnje vreme 
zbivali u našoj zemlji. Jedno od obrazloženja koja SU 
se davala po kuloarima bilo je i to: da je potrebno, 
u svrhu umirivanja opozicije variparlamentarne, da se 
ito pre ovakvi zakoni donesu. 1 zbog toga Sto samo 
donošenje tih zakona preko Narodni' skupštine ne bi 
bilo tako hitno da uddvolji žurbi vanparlamentarne 
opozicije, radi toga je ova Vlada tražila da se njoj 
da ovlaštenje, da ona te zakone donese. Međutim, 
malo dana posle toga, dnevna šlampa okreće papir 
na drugu siranu i kaže: ne, nije to žurba! Ova Vlada 
nema namere da smesta, nakon što dobije ova ovla- 
štenja od Narodne skupštine, donese te zakone, ne'j.o 

ona hoće najpre da ispita situaciju, najpre da se ra- 
govara i pregovara, a tek onda, kad ona nade za 
shodno, da te zakone donese. Ovo naglašujem, ovo 
iznosim radi toga, da se vidi kako se sa traženjem 
ovlaštenja po ovim zakonima vrši jedna stanovita 
zanimljiva igra, koja bi se jednim vanparlamentarnim 
jezikom malo drugačije, ali istinskije nazvala. 

Gospodo narodni poslanici, moram priznati da je 
čitava Narodna skupština, a i čitava naša javnost, sa 
naročitim interesom čekala izjavu Kraljevske vlade 
na sve govore, na sve pritužbe, na svu golemu, silnu 
i poražavajuću kritiku, koju je ova Narodna skup- 
ština donela vizavi ove Vlade i vizavi njenoga rada. 
Jer, gospodo narodni poslanici, vi ste svi bili -sve- 
doci jedne naročite anomalije. Jedan veoma osetljiv 
deo govornika od strane skupštinske većine, u svo- 
jim govorima, u suštini svojih govora, napadali su 
desno i levo samu Vladu u suštini, a na koncu konca 
— razloge prepuštam svakome pojedincu — ipak su 
glasali »za«. 

Prema tome gospodo, (Anton Videc: Pa još nije 
bila ta Vlada tu! — Zagor.) G. Videc, ja ću Vam od- 
govoriti u Čakovcu (Anton Videc: Ta ne valjda sa 
revolverom? — Žagor.) 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodine Videcu, ne- 
mojte prekidati govornika. Gospodine poslanice mo- 
lim vas nastavite (Obren Savić: Gospodine Videc, vi 
ste akademski obrazovani luđak. Graja, protesti i 
smeh). Gospodine poslanice Saviću, opominjem vas 
na  red zbog  neparlamentarnih  izraza. 

Dr. Janko Barićević (nastavlja): Gospodo narod- 
ni poslanici, ja moram .priznati da je meni izjava 
g. Pretsednika Vlade, koji je reagirao na sve govore 
u ovome domu, prilično iznenadila. Iznenadila me 
u toliko, što sam se nadao pre svega da će g. Pret- 
sednik Vlade saževši stvarni i istinski sadržaj svega 
onoga, što je za vreme ove debate rečeno, odgovo- 
riti na ona relevantna pitanja, koja su govornici 
stvarno pretresali u ovoj Skupštini i u vezi sa naro- 
čitim interesom ne samo skupštine nego i čitave 
javnosti. To Vlada učinila nije. 

Međutim nalazim u početku odgovora gospodina 
Pretsednika Vlade sledeću stavku: „Neka mi je do- 
zvoljeno da se na prvom mestu ogradim od onih 
govora, koji su se doticali visokih faktora državnih 
ili onih institucija koje se ne smeju uvlačiti ni u 
kakve debate." 

Ja ne znani, gospodo poslanici, na koga se je 
taj pasus govora odnosio, ali pošto je to učinjeno 
paušalno imam puno pravo da istaknem sumnju, da 
je to upućeno meni lično. Ako je to tako, ako je 
ta aluzija gospodina Pretsednika Vlade išla meni, 
onda imam pravo svečano izjaviti da mi nikada nije 
bilo na umu niti u ovome domu niti van njega da 
uvlačim Krunu U debatu. I ako je bilo reči o tome ja 
sam svakako kazao: To je stvar Krune i u to se mi 
ne pačamo. To su tekstualne moje reči koje su i 
Stenografski zabeležene. Ali, gospodo narodni po- 
slanici, imam da naglasim jedno. Mi smo kritikovali 
sastav Vlade dr. Stojadinovića, mi smo kritikovali 
Vladu i stanovite moduse, kako je do toga došlo, 
izvan Krune i iiepominjući Krunu niti za Boga.ci- 
ljajući na Nju. Mi smo ciljali na stanovite postupke 
Izvan tOga kruga i izvan našeg dosega. Gospodo na- 
rodni poslanici, na to ovaj tlom, ova Narodna skup- 
ština ima le puno pravo i kada bi netko to pravo 
zanjekao, ja to zanjekanje ne bih priznao, pa niti 
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g. Pretsedniku Vlade. Ali imam jedno što hoću da is- 
taknem. Kad se kritikuje jedna vlada, Pretsednik 

Vlade ima da odgovara na svaku kritiku, a ne da 
beži od odgovora stavljajući preda se kao štit Krunu 
(Glasovi  na  levici:  Tako je!). 

Zato, gospodo narodni poslanici, u ime svoje i 
u ime svih mojih drugova iz Jugoslovenskog kluba 
narodnih poslanika, gospodo narodni poslanici sve- 
čano i odlučno izjavljujem da odbijamo insinuacije, 
da bi ma tko hteo da dira u neprikosnovenost Krune. 

Gospodin dr. Stojadinović, Pretsednik Vlade, bio 
je naročito pažljiv prema mojoj malenkosti, pa mi 
je ukazao ljubaznost da me i imenom spomene u 
svome govoru. Ja nikad ne ostajem dužan, pa ću 
zato da odgovorim i g. Pretsedniku Vlade, kome una- 
pred zahvaljujem što mi je ovom Ijubaznosću dao 
prilike da mu na to odgovorim. G. Pretsednik Vlade 
bio je ljubazan pa je na adresu moje malenkosti iz- 
rekao ove reči: „Isto tako ja ne mogu ulaziti ni u 
raspravu o postanku i sastavu ove vlade, kako je 
to učinio glavni govornik skupštinske manjine g dr. 
Baričević". (Anton Videc upada u reč). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodin Videc, opo- 
minjem Vas zapisanom opomenom na red. Ako bu- 
dete i dalje govorili, isključiću Vas sa sednice. 

Janko Baričević (nastavlja): Gospodin Pretsed- 
nik Vlade, u vezi sa ovom opaskom, biva još ljubaz- 
niji pa ističe navodno moje neke osobine: Retorstvo 
i maštu. Gospodo, kad se ne mogu na stvarne pri- 
govore dati stvarni odgovori, onda se čovek hvata 
za frazeologiju i sa dve reči hoće da likvidira jednu 
za sebe neugodnu i nezgodnu situaciju. Ako je u mo- 
me govoru bilo malo retorike i malo mašte, a u go- 
voru gospodina Pretsednika Vlade falilo je i jedno 
i drugo, ali je falilo i ono što je najvažnije za jednog 
Pretsednika Vlade, a  to je stvarnost. 

I sad, gospodo narodni poslanici, red mi je da 
predem na način kako je g. Pretsednik Vlade obraz- 
lagao opravdanost svoga traženja, da nm ova Na- 
rodna skupština dade iznimna ovlašćenja za dono- 
šenje spomenutih političkih zakona, lojalno citira- 
jući doslovce: 

„Ovakva ovlašćenja vrlo su česta pojava u svi- 
ma državama i videćemo da su i parlamentarna pra- 
ksa kao i pravna teorija profesora univerziteta usvo- 
jile mogućnost ovakve delegacije vlasti, koja ne 
znači u stvari ništa drugo nego ostavljanje vladi da 
ona i/.vesna određena pitanja u određenom roku re- 
guliše, dok vrhovnu kontrolu Parlamniat ipak za 
sebe  rezervira". 

U vezi sa tim g. Pretsednik Vlade pozvao se na 
navodu) jednaku praksu u Sjedinjenim Američkim 
državama i na analognu navodnu praksu u Fran- 
cuskoj. 

Gospodo narodni poslanici, imam da istaknem 
jednu činjenicu, nešto što ne mogu niti ja, niti g. 
Pretsednik Vlade da obori, a to je da koliko Sjedi- 
njene Američke državi', toliko i Prancuska Republika 
u svojim ovlašćenjima, koja su njihovi Parlamenti 
dali svojim vladama, nema ovlašćenja za političke 
zakone, a naročito ne za zakon takve naravi kao što 
SU Zakon o Štampi, Zakon o zboru, dogovoru i udru- 
ženju — to „Udruženje" InVOlvlra stvaranje stranaka 
— i Zakon o izboru narodnih poslanika. Ja bih bio 
vrlo znatiželjan kad bi mi g. Pretsednik Vlade mogao 
imenovati ma i jednog profesora univerziteta koji bi 
pledirao  za  tO  da  Narodna  skupština  delegir;i  svoju 

vlast u pitanju izbornog zakona na vladu, i to onda 
kad ta Vlada ne nalazi za shodno i potrebno da toj 
Narodnoj skupštini ne kaže čak ni najglavnije mo- 
mente ni vodeće linije u lom izbornom zakonu. G. 
Pretsednik Vlade je toliko siguran u svoju većinu da 
traži od nje slepo pokoravanje i davanje ovlašćenja, 
a oni neznajući to, potpisuju. Znači da većina potpi- 
suje jednu blanko menicu neznajući, koja će suma 
u njoj biti napisana i neznajući skadencu same te 
menice. 

Ali, gospodo narodni poslanici, u vezi sa govo- 
rom g. Pretsednika Vlade i neposredno posle ovako 
po meni doslovce citiranog pasusa dolazi jedan mo- 
menat, koji ne može olako da prode u Narodnoj 
skupštini, a da se o njemu ne dade jedno očigledno 
podcrtavanje. Za vreme ovih reći pala je jedna upa- 
dica, kojom se kaže Pretsedniku Vlade da su takvo 
traženje za ovlašćenja dale i Severne američke dr- 
žave i Francuska, ali da ne sadrže ovlašćenja za po- 
litičke zakone. Na to je sledio odgovor Pretsednika 
Vlade u kome je kazao: ,,G. kolega Jankoviću kad 
ste bili u Kabinetu Vi ste drukčije o tim pitanjima 
mislili. Nemojte me mnogo vući za jezik«. Ja nisam 
postavljen ovde dp bivšem ministru g. Jankoviću 
budem advokat, ali i ako nisam bio ministar, i ako 
nisam upućem u moduse kako se tamo radi, pratio 
sam istoriju parlamentarizma i izjave raznih mini- 
stara i ne sećam se još nijednog takvog slučaja da 
bi se iznosila u Parlamentu diskusija, koja se u Kabi- 
netu, koji se promenio, vodila. To je pitanje sta- 
novitih  pogleda  i  stanovite      uzance.  Međutim 
gospodo narodni poslanici, ova izjava g. Pretsednika 
Vlade ima i svoje političko značenje, i ja sam se in- 
tesovao o toj stvari i dobio sam autentične informa- 
cije i zato sam ovlašćen da kažem sledeče: U Vladi 
g. Jevtića nikad nije bila donesena nikakva odluka 
0 ovlašćenjima za političke zakane. U Vladi su se 
vodili neobvezatni i informativni razgovori po tim 
pitanjima, a pojavilo se mišljenje da sva nviašćenja 
koja bi eventualno tražili pojedini resorni ministri 
za potrebe svoga resora, da se ustupe na prouča- 
vanje i mišljenje Ministru pravde. 

Ali, gospodo narodni poslanici, u vesi sa svim 
tim moramo videti šta je g. Pretsednik Vlade kazao 
0 tim ovlašćenjima. On kaže doslovce: „Uostalom, 
pošto se objave i stupe na snagu, te Uredbe sa za- 
konskom snagom ipak dolaze na konačno odobrenje 
i ratifikaciju od strane Narodne skupštine i Senata". 

C spodo, to je tačno, ali je pitanje, koja je svr- 
ha bila naglašavanje ovoga, šta se sa ovim htelo 
postići?! Zalim što moiain da se ponavljam, jer to 
nije moj običaj, ja uvek v.ilim da i/.nalazil nove reči 
i nove nazive, ali, u konkretnom slučaju, ma koliko 
god razbijao mozak, ja ne mogu da nađem Zgod- 
nijeg izraza, nego šio je onaj koji sam upotrebio 
prekjuee.   a   to  je,   da  je   to  blef   prema    Narodnoj 
skupštini... 

Dakle, gospodo narodni poslanici, ja sam ustvr- 
dio da je ovo bio običan blef, jer pitam којв je svilu 
bila da se naglašava to, da će pitanje tili ovlašćenja 
konačno opet doći pred Narodnu skupštinu i pred 
Senat. Koja je svrha bila? Hila je svrha ta, da se 
jednom zgodnom igrom reči uveri ova sadanja Skup- 
ština, da će ona doći u priliku da prouči te zakone i 
da 0 njima glasa, kad ih Pretsednik Vlade i Vlade, 
budu   doneli. 

Međutim, gospodo narodni poslanici, niti je to 
intencija, niti  račun  ove  Vlade, jer  moramo biti na- 
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čisto o jednome, a to je, — kad se radi o ovlašce- 
ujima, da se donesu uredbe sa zakonskom snagom od 
strane Vlade, — onda te uredbe imaju zakonsku 
snagu od onoga momenta kada budu objavljene. 

I poštovana gospodo narodni poslanici, može 
nam se dogoditi to, da jednoga dana kad g. dr. Sto- 
jadinović objavi ove uredbe, da objavi i Uredbu o 
izboru narodnih poslanika, i da par časaka kasnije 
raspusti ovu Narodnu skupštinu i da o tim uredbama 
glasa Narodna skupština koja će biti izabrana na 
temelju toga i takvog donesenog izbornog zakona. 
(Pljeskanje kod opozicije). Gospodo, a koje je zna- 
čenje toga? Značenje toga je samo to, da ova Vlada 
traži, da ova Skupština bude njen instrumenat, da 
donese nešto protiv ove Skupštine. (Dr. Ljutica 
Dimitrijević: To je vaše mišljenje, a mi to ne mi- 
slimo!) Tačno, ovo je moje mišljenje i Vi, g. dr. Lju- 
tica, dozvolićete da i ja moje mišljenje mogu da 
kažem. 

Sada, poštovana gospodo narodni poslanici, do- 
zvolite.da analiziram govor g. Pretsednika Vlade i 
to onim redom, kojim se u tom govoru nalaze poje- 
dini pasusi i po tomu da i ja logiku i vezu svoga 
govora ravnam prema samom govoru g. Pretsed- 
nika Vlade. 

Na redu je, gospodo, jedno pitanje, koje je za 
ovu Narodnu skupštinu od naročitog interesa. G. 
Pretsednik Vlade kaže na jednom mestu: „Ali da se 
dobije jedna dobra Narodna skupština pored izbor- 
nog zakona potrebno je i formiranje političkih par- 
tija«. Gospodo narodni poslanici, ja sam bio tako 
slobodan, da sam kod ovog momenta C. Pretsed- 
nika Vlade upao u rcč time da sam kazao: ., A to 
znači da ova Narodna skupština nije dobra". G. Pret- 
sednik Vlade poznat po svojoj domišljatosti i brzini 
da se snađe u svakoj prilici i neprilici, setio se da mi 
kaže: ,,A, ova Skupština je dobra. Ali, bolje, bolje je 
od dobroga". Gospodo narodni poslanici, ono prvo 
da treba naći tu dobru Skupštinu, to je prvobitni 
tekst g. Pretsednika Vlade. To je onaj pravi kom- 
plimenat, koji je on ovoj Narodnoj skupštini učinio. 
Ali ako je taj komplimenat malo korigiran, malo 
kako da kažem Friziran sa boljim prema dobru, ovo 
nije ni malo bolji i jači komplimenat, jer znači da je 
ova loša i treba ići na bolju, jer nije bolje, bolje od 
dobroga, nego je boljo, boljo od lošeg. To je smi- 
sao toga. 

A međutim, poštovana gospodo narodni posla- 
nici, ne zamerite mi, ovo drugo adresirani vrlopo- 
štovanoj skupštinskoj većini, g. Pretsednik Vlade Je 
bio ljubazan, da dade još jedan komplimenat ovoj 
Narodnoj skupštini rekavši; ,,Izbornu borbu ne sme 
više da primi samo - ne zaboravite, gospodo, ovu 
reč „eamo" policijski aparat fta svoja pleća, bo- 
reći sr bilo za vladine kandidate, bilo protiv nekih 
od njih, bilo protiv opozicije. U buduće, izbornu 
borbu treba da u svoje ruke prihvate velike i na za- 
konu osnovani' političke formacije." (Pljeskanje). 
Dakle jesam li, gospodo, imao prava kad sam re- 
kao, da ovo naročito posvećujem skupštinskoj ve- 
ćini?!   (Smeli.  —  Pljeskanje   na   levici). 

Pa, gospodo, iz skupštinske većine, vi ste tome 
l'jeskali. a pljeskaćete i sada, jer znadete šta znači 
taj pijesak? ■■   Taj pljesak znači vaše priznanje da 
■^i1 po  policiji   izabrani   poslanici. 

Gospodo narodni poslanici, kaže se dalje: da 
ne ŽA'li-uo da stvaramo partije odozgo, mi to ostav- 
ljamo   Цшоте   narodu.   E   sad:   „ostavljam Nama, 

ljudima iz naroda — koji ste inače po policiji iza- 
brani! — da tome poslu pristupite". (Glasovi iz ve- 
ćine: To nije istina! Žagor . . .) To ste bili priznali 
i to je g. Pretsednik Vlade, kome vi dajete poverenje, 
rekao. Gospodo narodni poslanici, sada ja sam slo- 
bodan da Vas upozorim na one tako delikatne i tako 
fine komplimente dane ovoj Narodnoj skupštini od 
strane g. Pretsednika Vlade. Jer, opazio sam i učinilo 
mi se, da niste pravo shvatili, kada ste pljeskali. Sada 
dolazim do uverenja da ste vi to dobro razumeli, 
da ste vi to odobrili. Onda, Boga mi, ne čudim se, 
ako ćete hteti da glasate što god on hoće. (Upadice). 
To se odnosi na jedan deo većine, u kome ima jedan 
dobar deo koji grize luk i kome je teško oko srca, 
kada to sve čuje i vidi. (Upadice). Nemojte se ogra- 
đivati. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Molim gospodina go- 
vornika, da ne polemiše sa gospodom narodnim po- 
slanicima. 

Dr, Janko Baričević (nastavlja): Pošto je, go- 
spodo narodni poslanici, g. dr. Stojadinović u svome 
govoru sa naročitim naglašavanjem kazao: „da će 
Kraljevska Vlada da čuva autoritet vlasti i da se dosa- 
dašnji zakoni imaju poštovati i vršiti, dok se oni re- 
dovnim putom ne promene — opet doslovno citi- 
ram — ja vam, gospodo narodni poslanici, ovo neću 
spomenuti za to, da bi vam nešto novo kazao, nego 
zato, da to samo poentiram. Ja verujem da vi kao 
politički ljudi pazite i pratite događaje u našoj zem- 
lji. Znate i to, da li postoji ili ne postoji jedan odre- 
đeni zakon, koji daje odredbe, koji stavlja granice 
za zborove i dogovore, znate da postoji jedan zakon, 
koji daje odredbe kakve političke grupacije smeju 
postojati, .pod kojim uslovima i u kojoj formi. Vi 
gospodo narodni poslanici, znate da takav zakon 
postoji. 

Unatoč toga zakona pod vladom g. dr. Stojadi- 
novića danomice javno, ne samo javno, nego se i 
manifestaciono krši ovaj zakon. Gospodo, nisam ja 
protiv te slobodo, ali kad bi zato bio, kad sam za 
to, ja da sam Pretsednik Vlade, ne bi ovaj 'pasus 
stavio, nogo bi bar diplomatski preko toga prešao, 
jer ga činjenice demantuju. 

Osim toga, gospođo narodni poslanici, postoje 
i pisani zakoni po tome, kakve se zastavo u našoj 
državi imaju isticati, ali vi znate, da se zadnjih dana 
propisi toga zakona danomice i na svakom skoro 
mostu u jednom dolu naše domovine gaze. Vlada nije 
preduzela ništa protiv toga. Ja prepuštam njoj punu 
odgovornost za to. Ja u ovome momentu neću o tome 
da govorim i da kritikujem ali konstatujeiti da tvrd- 
nja Pretsednika Vlado nije lačna i da ne odgovara 
činjeničnom stanju kada kaže: „da će očuvati auto- 
ritej vlasti i da so dosadašnji zakoni imaju pošto- 
vati i vršiti dok se ne donesu novi". Novi zakoni nisu 
doneseni, a ti stari zakoni se i danas nišo. To, samo 
radi dokaza  nelogičnosti, hoću  da  konstatujem. 

Gospodo narodni poslanici, Pretsednik Vlade g. 
dr. Stojadinović na jodnom mostu svoga govora a 
povodom pitanja normalizacijo naših odnosa i pri- 
lika, tekstualno kaže u vozi sa time sledeće: „Mi 
ne  možemo mi  -    tO  znači  Kraljevska  Vlada — 
mi ne možemo snositi odgovornost ako proces nor- 
maliziranja ne pode ni onim putem ni onim tempom 
kako Vlada to u istini i iskreno želi." 

Sta tO znači gospodo? To je jedan novum u po- 
litičkoj   nomenklaturi   i   u   političkoj  konzekventno- 

•л 
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sti. Da postavimo pitanje Pretsedniku Kraljevske Vla- 
de; Ako se ovo što on želi ne dogodi, ko će nositi 
odgovornost? Mi? Ko, ako ne Vlada, koja je odgo- 
vorna u ovoj zemlji. (Pljeskanje na levici). Zar imaju 
da snose odgovornost neodgovorni elementi, zar će 
odgovornost nositi ulica, zar će odgovornost snositi 
šefovi zabranjenih partija? 

E, gospodo, ako je tako onda ovo nije Vlada 
ozbiljnosti, ovo nije Vlada autoriteta, jer Vlada koja 
hoće da ima autoriteta, ona je svesna i svojih duž- 
nosti i prava, ali i svoje pune odgovornosti. (Odo- 
bravanje na levici.) A ako ima jedna Vlada, koja u 
ma kojem pitanju skida sa sebe odgovornost, onda 
ponavljam što sam neki dan rekao, da ta Vlada nije 
dorasla za posao, koji pred njom stoji naročito u 
današnjim prilikama, o čemu ću za par minuta da 
govorim. (Odobravanje na levici, prigovori i žagor 
kod većine.) Ja kao narodni poslanik imam pravo a 
i slobodu da kažem svoje misli i kritikujem svakoga. 

I sad gospodin Pretsednik Vlade u jednoj logič- 
noj vezi sa sad rečenim kaže doslovno: ,,Činim stoga 
apel na sve one koji sebe nazivaju prijateljima reda 
i napretka da nas pomognu svojim ponašanjem i dr- 
žanjem i svojim radom". 

Gospodo narodni poslanici, u prvom redu čini 
mi se malo previše sentimentalnosti od strane jedne 
Vlade da upućuje apel. Ja držim da jedna Vlada 
imade drugih srestava za očuvanje reda i mira i za 

dendan i imendan g. dr. Mačeka. Protivu toga niko 
nema ništa, ali forma, način, vanjski oblik, kako se 
to dešava, kako se to namešta pod mirnim pogledima 
vlasti, treba, gospodo narodni poslanici, da nas sve 
zamisli i zabrine. Nikad u ovoj zemlji nije se za jed- 
nog privatnog čoveka činilo ovo čudo, što se danas 
čini u Zagrebu. A nije to, gospodo narodni poslanici, 
radi g. dr. Vlatka Mačeka. Nije radi toga. Na drugoj 
strani, u drugom grmu leži zec. Jer,-gospodo, mislim, 
da će se mnogi od vas sećati momenta, kad je naš 
veliki državnik i čovek Nikola Pašić slavio svoj ro- 
đendan. (Vojislav Janjić: Bio je zabranjen). Eto go- 
spodo, to vam kaže g. Voja Janjić. Meni nije do toga, 
da mi zabranimo slavljenje imendana g. dr. Vlatku 
Mačeku, meni nije do toga, da se spreči ma kome da 
svoju ličnu i političku odanost prema g. dr. Mačeku 
iskaže, ali ja se pitam kako, na koji način i šta se sve 
to u Zagrebu dešava u poslednje vreme i želim da vi- 
dim karakter tih manifestacija u Zagrebu. 

Gospodo narodni poslanici, iz novina znate da se 
nekoliko kuća, preduzeća, dućana demoliralo. Znate 
da je  

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodine narodni po- 
slanice, ovo što govorite nema nikakve veze sa ovom 
debatom. 

Dr. Janko Baričević: Dopustite da vam objasnim, 
da ću ja, nižući činejnice, iz njih izvući konzekvenec, 
koje će biti savršeno logične, da dokažem da ova Vla- 
da ne može uživati poverenje. 

Pretsednik Stevan  Ćirić: Vi možete    le    konze- 
viulenje ka normalizaciji a ne samo apel. (Prigovori,^ 
i protesti kod većine). Strpite se, nisam još završio^, 
misao, prerano se prebacujete. Ilkvence izvući odmah,   a pri tom ne morate   opširno 

A sad, gospodo, pitamo se šta je Vlnda liteln saWtretiraU .ono što se događa u Zagrebu jer to nema 
ovim da kaže? Kraljevska vlada Mela je da kaže: —"' veze sa омђнп debatom. 
g. dr. Vlatko Maček pazite ako ćete praviti još ko- 
medije i nezgode neću ja dr. Milan Stojadinović biti 
odgovoran, nego si odgovoran ti. (Prigovori i graja 
kori većine). Dakle, ja vas molim, vi stišavajte mase 
i održavajte onaj red i mir kad i kako hoćete, a ja 
nadodajem na to, da je krajna konzekvoncija toga, 
da ako to bude hteo. on će možda i činiti, ali dotle 
dokle bude njegova volja; a ako ga ne bude volja, 
onda se može dogoditi da takva ovlašćenja od strane 
Pretsednika Vlade daju prava da kaže: ja neću više 
red i mir. 

E'sad gospodo narodni poslanici, imade gospode 
članova od strane ove skupštinske većine koji se stra- 
hovito nerviraju na ovo, a neznaju da su mi doga- 
đaji savršeno i potpuno dali pravo. Gospodo narodni 
poslanici vi znate nešto o onome Sto se događa u Za- 
grebu, vi znate nešto što se događa u Hrvatskoj, ali 
se ne zna sve, jer razume se, postoji sloboda štampe; 
ali sloboda štampe kako je diktira cenzura i Ministar- 
stvo unutrašnjih dela respektive Sef ove Vlade. Go- 
spodo poslanici, ako vi čitate novinske Izveštaje 0 
onome, što se poslednjih dana događa u Zagrebu, 
onako kako je tO U novinskim izveštajima iznelo, već 
i po njima, ako ih ad literam — doslovce — uzmete, 
imate jasnu sliku onoga što se danas u Zagrebu do- 
godilo i onoga Sto se događa i stvara za skorn buduć- 
nost. Gospodo narodni poslanici, novinstvo je zauz- 
dano, o tim stvarima donosi samo onoliko, koliko 
konvenira Vladi. Ali ima i druge i/veštajne službe. Ja 
znam da su iz Zagreba stigla dva veoma ugledna 
elana skupštinske većine, koji očajno i desparatno 
pričaju svakome, ko hoće da čuje, da je stanje u 
Zagrebu  neizdržljivo. 

Poštovana gospodo narodni poslanici, da čujemo 
tfl -e to u Zagrebu događa.    U Zagrebu se slavi ro- 

Dr. Janko Baričević: Ja /.nam da ste vi u nepri- 
ličnom položaju, ali nemojte da budete u još nepri- 
ličnijem, 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ja vas molim da iznese- 
te svoje zaključke. 

Dr. Janko Baričević: Ja ću prvo premise da po- 
stavim. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Nemojte postavljati 
premise. 

Dr. Janko Baričević: Gospodine Prelsedniče, vi 
to meni možete samo silom da zabranite! 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ja to ne želim učiniti 
silom. Ali vas opominjem. 

Dr. Janko Baričević: Ja tvrdim da je to moje 
pravo u vezi sa predlogom. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ja činim apel na vas, i 
ako imam pravu i moć da vam odu/mem  reč. 

,1a Vas molim da sami date dobar primer u sva- 
kom pogledu, i u pogledu one rečenire, koju ste i/.vo- 
leli citirati i/, govora g. Pretsednika vlade. 

Ako se apeluje na nekoga, još ne /naći da je 
slab onaj koji  apeluje... 

Dr. Janko Baričević: To ja i ne kažem. 

Pretsednik Stevan (.irlć: Nego želi da iscrpe sva 
moguća sredstva da se stvar reši  najboljim  putem, a 
ne jedino mogućim. 

Dr. Janko Baričević: Međutim, gospodo narodni 
poslanici, čak sn silom izvešali plemenske zastave ak- 
tivnim Ministrima, bivšim Ministrima, Pretsenikv St' 
nata itd. Je li to konsekvenca stlšavanja strasti putem 
ovakvih ovlašćenja.J 
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To sam ja hteo izvesti: Da tražena ovlašcenja od 
strane ove Vlade, i to ovakva ovlašcenja, znače bude-' 
nje buntovničkih instikta masa, znače jačanje stano- 
vitih apetita i stanovitih tendencija; a čim to vidimo, 
onda je jasno da ta ovlašcenja, koja ovakvu nesreću 
rađaju tokom svoga traženja, ne mogu da se prime, 
jer kad budu primljena, nesreća će biti još gora. 
fzagor). 

U vezi sa ovim, gospodo narodni poslanici, mo- 
ram da naglasim još jedno. G. Pretsednik Vlade je... 
(Jedan glas: I mitropolija je demolirana!) Da, i mi- 
tropolija je demolirana. Gospodin Pretsednik Vlade 
je dobio na svoj apel odgovor g. dr. Mačeka u kojem 
se kaže: „Vidite kako smo uspeli da izvešamo našu 
lepn hrvatsku zastavu. A uveravam vas da ćemo tako, 
za nepunih šest meseci, imati potpuno slobodnu 
Hrvatsku". 

To je autentičan tekst, koji je poslat iz Zagreba, 
a nije autentičan onaj koji je u novinama štampan. 
(Zagor.) Gospodo, nemojte mi zameriti. Za dr. Janka 
Baričevića još niko nije" kazao da mu se na njegovu 
časnu reč ne može verovati. Za ovo možete pitati 
Vladu, g. Pretsednika Vlade. (Žagor). 

Gospodo narodni poslanici, kada već samo traže- 
nje ovakvih ovlašcenja rada ovakve posledice, šta 
će biti tek onda, kada će dr. Mačekovi zahtevi biti 
potpuno primljeni, kada će on videti savršeno i pot- 
puno kapitulaciju, i kada će, što je najvažnije, fran- 
kovačke i komunističke mase, koje su se sa golemom 
većinom uvukle u njegove redove, i koje sad diktira- 
ju politiki' g. dr. Mačeku, šta će, pitam, gospodo 
narodni poslanici, onda biti!? (Ministar bez portfelja 
Đura Janković: Ne brinete se za sudbinu ove zemlje 
samo Vi!) Izvinite, g. Ministre, ja se ne bi..iem sam, 
ali imam pravo da se i ja za nju brinem, bar toliko 
koliko i Vi, i ako Vam priznajem da ste Vi na odgo- 
vornom položaju. Da je g. Pretsednik Vlade stvarno 
odgovorio, moj odgovor ne bi bio ovakav i sve što bi 
bilo lojalno, ja bih nm lojalno i kvitirao. (Milan La- 
zarević: Ovamo se okrenite, nemojte se tamo okre- 
tati!). 

Pretsednik Stevan Ćirit: Gospodine Lazareviću 
opominjem vas na red, a Vi gospodine poslanice iz- 
volite nastaviti. 

Dr. Janko Baričević (nastavlja): Poštovana go- 
spodo poslanici, ovih dana je jedan kolega narodni 
poslanik u punoj zabrinutosti zbog onoga, što se de- 
šava u ovoj zemlji, spomenuo stanovite izraze, sta- 
novite reči, koje se čuju ovamo onamo po ovoj zem- 
lji. Radi toga je nastao incident, i, gospodo, moram 
da naglasim, da poštena intencija svakoga od nas ne 
može i ne Sme da bude stavljena U sumnju, i kažem 
jedno: ako se naša zemlja ima da brani lako da krije- 
mo oči pred istinom, da nemamo kuraži da istini po- 
gledamo u oči, onda bi sudbina ove zemlje bila veo- 
ma, veoma problematična. Još manje verujem, da se 
treba ova Narodna skupština bojali istine. Dapače, 
ja računam, ja držim, ,ја verujem, da bi bilo potrebno 
bez Ikakvog vela, da se svaka stvar kaže onaka kakva 
jeste, da se svakom bobu kaže bob a svakom popu 
pop, da /nanio na čemu smo i da možemo naći bolest 
i njoj naći leka. 

Gospodo  narodni  poslanici,    ja    koncediram  da 
ima pokvarenih tipova, da ima nesavesnih ljudi, koji 
političarima otimaju ruku, ali zato svejedno odnovor- 
nosi je moralna tih političara.   Sto su tako   odgaliji 
ove m.ise. I kada se na neprikosnovena imena baca 
blato, najteže uvrede, najgori    izrazi,    koji se mogu 

naći u prostačkom rečniku, onda nisu, gospodo odgo- 
vorni oni, koji to žigošu, niti oni vredaju ta nepriko- 
snovena lica, nego je njihova sveta dužnost kao na- 
rodnih poslanika i patriota, da ukazu na te događaje, 
da ukazu na te činjenice. I ja ne razumem ogorčenje 
stanovitog dela Narodne skupštine, koji onemoguća- 
va da se o tome govori. Ja neću o tome govoriti, ja 
to neću spominjati, ali kažem, da se radi tih izraza 
prolila nekoliko puta krv. Šta znači, gospodo, ovo što 
se u Zagrebu događa? Te psovke, blasfemije na ne- 
sreću izazivaju krv. Srbi u pojedinim krajevima dola- 
ze do paroksizma i osećaju potrebu, da se od toga 
brane. Gospodo narodni poslanici, ova Vlada koja je 
došla sa parolom stišavanja i smirivanja duhova, ima 
na svome rovašu u jednom danu više ranjenih i mrt- 
vih nego godina dana drugih vlada. 

Gospodo narodni poslanici, ova Skupština nije 
zato tu, da sudi po recima, nego da sudi po delima i 
po uspesima, a dosadašnji uspesi Vlade g. dr. Stoja- 
dinovića takvi su, da su oni po svemu demantovali 
njezina obećanja i njezinu „veru". 

To znači da opozicija nije primila Vladu g. dr. 
Stojadinovića za stišavanje. nego da je opoziciji sla- 
ba, kolebljiva, neodlučna Vlada g. dr. Stojadinovića, 
koja je u svojim članovima strahovito divergentna, 
da je ona tim ljudima samo jedna prelazna štacija. 
1 oni će uvek u prvome početku pokazati mali prst 
svakoj Vladi, samo da ta Vlada još malo ode njima 
na lepak. A kada su opet nešto postigli i dobili, ru- 
šiće je kao što ruše i ovu. Doći će treća, četvrta i 
peta Vlada koja će uvek na istome pitanju, na istim 
greškama, na istim krivim pogledima padati. Meni ne 
bi bilo žao te Vlade, neka svaka plati svoje račune, 
žao mi je zemlje, žao mi je države, koja pati. Jer dr- 
žava, koja nema stabilizovanu svoju politiku, država 
koja ide od eksperimenta na eksperimenat, ta država 
nikada ne zna, da li je jedan eksperimenat neće pre- 
skupo koštati, da li je neće koštati toliko koliko ta 
zemlja neće biti nikada kadra da plati. (Pljeskanje i 
odobravanje na levici). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Reč ima narodni posla- 
nik g. Vojislav Dordević. 

Војислав Ђорђевић: Господо народни посла- 
иици, жао ми je mro je у овом пајважнијем и нај- 
тежем грепутку пашега доба ускраћена дебата он- 
да, кад je пребало да се говори o привредним 
министарсгвима, и отишао бих тужан, ако не би 
ондс јавио пред вама пред овом Скупштином и 
иред целом нашом јавпошћу. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodine poslanice, 
konstatujem da nije uskraćena .debata, jer se 12 sati 
debatovalo,  i  to čisto o privrednim  Ministarstvima. 

Boja Ђорђевић (наставља): Брже ћемо г. Прет- 
седниче свршити ако се ne прекидамо, ако није 
УгСмраћена  онда  je волјОм  Скупштине прекинута. 

И ja оптужујем jamio, иред овом Скупштином 
n целом janiioinliv nama привредна министарства, 
у првом реду Министарство грговине као главног 
криица за сва зла екопомска, политичка и нацио- 
na.iua која су ciiamia иашу звмљу и која сада пре- 
живљујемо. (Жагор). 

Сав onaj рад који je ono привредно уперен 
против im repeea широких маса нашег парода у ко- 
рисг малога броја повлашћвНИХ, допринео je да 
последице оу тога one до којих смо дошли, да 
данас у оваквој атмосфери расправљамо буџет, да 
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данас у оваквој атмосфери, не слушамо говорнике 
кад се ради и животним питањима наше земље. 

Господо, бгдимо потпуно искрени и најпоште- 
није признајмо, да у овом буџету, остављајући све 
на страну најважнија тачка јесте она, која гозори 
o овлашћењима која тражи Краљевска влада. Ta 
тачка која тражи специјална овлашћења  
(Тодор foHiih упада у реч). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodine poslanice, 
ne prekidajte govornika. 

Војислав Ђорђевић (наставља): Ова тачка Ko- 
ja говори o овлашћењима није разделила Скуп- 
штину на два табора. Ми смо мислили исто. Онога 
тренутка кад су дошла овлашћења страховали смо 
заједно и питали смо један другога: шта ћемо да 
чинимо? Није овдепитање да ли he већина ово 
да одобри или мањина да о.суди. Није овде пи- 
тање између нас, није питање између вас већине 
и нас мањнне. To морамо да признамо, јер има 
нешто више, овде je друга ствар, овде се туку 
две концепције o будућности и уре^ењу наше др- 
жаве. Мало ми овде од тога имамо. Ми смо само 
случајно овлашћеници народа, да o томе кажемо 
своју рач. Господо. две велике идеје и две концеп- 
ције боре се. Једна je она, која je била од Уједи- 
њења до једног датума позлатог у нашој исто- 
рији, до 6 јануара, она je владала овом земљом. 
Последице те владавине, последице тога уређења 
биле су кобне. Оне су биле толико кобне, да не са- 
мо што je проливена крв у овоме Парламенгу, не- 
го je и «аш народ економски осиромашио, соци- 
јално ослабио и дошао у такав положај да je Ге- 
није нације тога тренутка, онај који je имао више 
права од свих нас, onaj који се само једанпут рађа 
у (столећима, који нас je водио у најтежим тренут- 
цима и који je снагом свога расног гвнија гога 
транутка кад je требало пзкртиги \'једињење, ro 
\ једињење и извршио. прекинуо ту кобну поли- 
тику и започео 6 janvapa једиу нову еру, једно 
пово доба. Политичке страсти, које су се биле ра- 

i ie, билс cv се развиле у тој мери, да се с н>нма 
морало прекидати. 

Господо, ja нисам учесник (i jiinvapa. Приана- 
јсм, да га чак тога тренутка иисам оценио у ње- 
lonoj потпуаој важности, али колико год сам се 
liiiine од тога лаг^ма удаљааао, морам да арнжвм 
n.eroiu' историјсму нужност, која je спасла гога 
■ipeiiviKa нашу нацију. Ta НОва политика, гада за- 
ведена,-имала je за дужност да ликвидира старе 
и меЈЈусобпе борбе партијске, јер се показало да 
су у омо доба on.u' искључивО сграпачке племсп- 
ске страмке, које су водиле рачуна o локалиим mi- 
тврвсима јаднот краја нјш једног племвна, a за- 
постављале целокупне интересе нације. 

И тога.ради прешло ое na једио жјво доба, 
na доба, којс je требало да изради Јупк-.кжепг, 
којн he првенстввно да воде рачдова o целокупном 
народу, који he југословвнски да мисле и да ва- 
бораве на све etape племспскс cital)C, na one пле- 
мепске рачуне и да спрече себи^чност извесних .i.v- 
ди, који cv na рачун уоког пациопализма завађали 
племепа, богатили се и ббилио С€ КОрИСТИЛИ npn- 
вредном cnaroM namera парода. 

И ми, господо. мп смо само наставак оне по- 
литиље која je ликвидирала ono вло. Ниомо ми 
бирапп no иабор«ом лакопу који смо мп градили, 
него no једном зборном вакону који je имво ry 
копцепцију   да   ликнидира     племеиске   и   нерскс 

странке. Има тај закон и своје мане, али и.ма и 
своје врлине. Једна од тих врлина јесте да нацију 
и целину ставља изнад свега. И, господо, шта се 
збива? Хоће се, да ова Скупштина, бирана на томе 
програму од народа, који je тако мислио, донесе 
једно законско овлашћење, које има да joj оду- 
зме право законодавно и да то право пренесе на 
Краљевску владу. Није овде реч само o преношењу 
права Скупштине. Овде je много дубље, много 
више. Иде се на то. да ова Скупштина сама да 
доказа своје неспособности и гласа против свога 
убеђења и онога на чему je била бирана. Ни један, 
господо, од вас не може да каже да je био биран 
на програму повратка старих странака. Ниједан од 
вас не може да каже да je биран на програму ли- 
квидације великог историјског дела Краља Уједи- 
нител>а. 

И, господо, то je основа, и ако се покушава 
да се употреби извесна најбоЛ)е правна'аргумен- 
тација, она иако би била, иако би постојала, није 
толико важна у овом тренутку, колико je ■важна 
она дубина правца којим се хоће ићи. Ja ћу, го- 
сподо, ипак пре него што пређем на ту другу 
важну страну. реда ради, и на ону прву правну ар- 
пументацију, на ону прву уобичајену парламентар- 
ny аргументацију, која je употребљена у одбрану 
тих овлашћења које Крал>евска влада тражи. 
Преда мном се налази једна књига, једног позна- 
тог научника, који je сакупио сва овлашћења која 
су у свету дата од свих парламената. У тој књизи 
третира се историјат свих тих овлашћења. Нигдс 
се ни у једном случају HHCV дала политичка овлаш- 
ћс!Бп. Чак шта више кад je велики француски no- 
литичар Бријан затражио и то економска овлаш- 
11ења од парламенга, он je страховито био напад- 
нут и од известиоца одбора Клоца и још страхо- 
витије од радикала Виолета у самом парламенту. 
И осећајући да нема Beliimv, он je повукао raj 
предлог. 1924 год., када je фрапцуском франку 
претила опасност и када je била у опаспости фрап- 
цуска привреда и када je дошао човек, који Je 
био иекад претседпик Фраицуске Реплблике и ужи- 
вао највећи ауторитет Французв, Поенкаре, и када 
je затра^сио овлашћен>а, o тим овлашћењима у 
француској Народној скупштипи водила се диску- 
сија равпо пет подел.а. 

Joni оштрија je била дискусија у Сеипту, и 
пролаз онлаштеп.а био je ca незнатпом већипом 
од iK'Ko.iiiKd IM;K-OII:I, пако су та оилаттсља, го- 
сподо, on.ia само n искл.учпно скопомоко-адмтш- 
сгративпог каракrepa. 

И, господо, резимирајући еве, onaj научник 
који je написао ову књигу, a која je издага пз 
(|)опда /U'Kapronor v Паризу, ЗВКЛзучује И каже: 
,,У paSHHM дрнсавама захтепалс су владе npciio- 
iueii>e парламешарппх npana. У колико je дато, и 
у Француској, n у Швајцарској, и у Иемачкој mu 
свуда с\ ro -- дословно каже била овлаштења 
економско-административног карактера". Једам Ji' 
imm  СЛучај чини изузетак. To je raj јслппп, КОЈИ 

je јуче поменуо г- Гфетседник Владс, a то je слу- 
чај Америкс, опда када je у1ПЛа у СВвТСКИ par 
Још пешто umne. У roj кп.изи сс дал>е каже: ,,Алм 
сна  ra oD'iam ii'ii.;i сиих држаиа бпла cv орраничеав 
аа сгапоипто вреие: иесец, дпа, rpn n.m чстир.ј v 
(I>p:iiiu\4'Koi. в nvumv даиа или iicniro мало више 
у другим веиљама. Карактеристика њихов« Јесу 
административно-ОЈчопомскс одредбс п i.pcMc у 
коме року имају да се дотсу и да трају". 
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Према томе, господо, пример страни не може 
да се узме, нити на њега да се ослони, a изузетак 
Америке још мање. јер ми унашем политичком 
животу, као и привредном, немамо никакве слич- 
ности с Америком. Ми можемо да имамо слично- 
сти са извеоним народима ;у Европи, али никакве 
сличности с Америком. 

Када не постоји тај правни или уобичајни пар- 
ламентарни аргуменат у страним државама, на који 
су се господа пози.вала, о^нда несумњиво остаје 
оно друго да дискутујемо: да ли je садање наше 
политичко време тако исто onaiCHO, као што je 
онда било у Француској економско. Између при- 
вредних и политичких прилика велика je разлика. 
Привредне мере морају се доносити хитно, некад 
и за 24 сата, кад берзијанци на берзи покушавају 
да убију вредност националног новца или вред- 
ност иметка грађана. Из тих разлога потребне су 
брзе и хитне мере. Али, политичке мере никада 
нису тако хитног политичког карактера, што до- 
казује и ова Краљевска влада, јер нам није ни 
предложила одбор који ћемо бирати. нити нам je 
казала у коме року 'мисли да донесе та становита 
овлаштења, односно да их реализује. 

Господо, да будемо отворени — још једанпут 
понављам: отворени. Не траже се ова авлаштења, 
да би се донели неки закони либералнији од оних 
ко je би ова Скупштана можда донела, него се иде 
на то — још једанпут подвлачим — да се овај 
парламенат огласи као неспособан, парламенат иза- 
бран иа полнтици шестојаиуарској, и пошто се та 
политика има ликвидирати, с њоме се има ликви- 
драти и овај парламенат. 

Ja сам, господо, разговарао са мнопш и мно- 
гим посланицима овде из владине већине у четири 
ока. Ниједан није отворено бранио стансшиште 
Нладе. Ни једаи није у ирви мах отвореио бранио 
сгановитте владе, али шта je после било. Један 
ми je.Kasao: интереси мога срсза су такви да ja 
морам да примим овлашћења да би колико толико 
спнсао срез или помогао срез. Други je захтевао 
од КралЈевске владе, да добије воду. и Краљевска 
влада je пристала да ирими један амандман, који 
ja сумњам да he икада да дође да би се добило 
воде. Трећи je тражио за Луке, na тако je дато 
и за београдски кеј, али да ли he се то испу- 
чити то lioMo видети. Четврти су тражили сма- 
п.сње зсмљарине, и мис.ими г\ да су тиме до- 
'iii m компензацију за иагласавање oaoiva закона. 
Ja пих казао нешто друго. Кад се ради o инте- 
ресима бтаџбине, кад се говори o п.има, онда 
ое морају жртвовати не само наши социјални 
интереси него и интереси илших срезова. Над na- 
miiM срезовима je ваједница, a када се говори o 
заједници, не могу да примим ннтересе cpesa јер 
су onu подређени. 

Да идемо даље. Још ми нисмо, господо, ни 
изгласалм захоп изборни, још нисмо ми донели за- 
luni D слободи збора o догоиора, писмо још допели 
закон кпјим се овлашћују старе странке да раде, 
a ono пуним снагаиа раде на терену, све раде na 
"герену и организују се n докааују, да имају спо- 
lia.t\,\i сн владом што значн да je Влада п.иховога 
гледишта, a не нашега гледиигл. биди се и no 
TOMI', mro Илада иема повфења у НвС, ona m'ln' 
да мп  изгласамо ono. Неповерење се види и у 
томе   mro   ИЗВесни   ИИНИСТрИ   којп   су   иап   I lap/m- 
меита n KOJU су за време изборе припадали ono- 
зицнји, вису nac почаствовали да дођу у Финан- 

сијски одбор, док je он радио, нити су дошли 
да присуствују дебати овде, када je њихов ресор 
био на дневном реду. Није то мала ствар. Није 
то :ситница. Није ово обично гласање, да ли he 
Влада добити мањину или већину, него се по- 
ставља питање, куда иде Југославија. Догађаји 
које смо видели да се одигравају последњих дана 
забрињују нас и стављају нам то питање. 

Питам ja вас куда иде Југаславија? Догађаји 
коje смо чули да су се одиграли у Загребу, Сплиту 
и другим местима забришују нас. Они нам пока- 
3УЈУ јаоно, да пут који je узела Влада иије добар 
и да он води ослабљењу наше државе, да не ка- 
жем страшнију реч и да бојазан задржим у сво- 
јој души. Али има нешто што нас још више плаши. 
Ми се бојимо, да тај изборни закон који се до- 
носи, да се хоће да он буде такав да ојача Србе 
у Србији, Хрвате у Хрватској, Словенце у Слове- 
начкој и да их раздвојене држи да се не би са- 
стали. Зато je један посланик муслиманске групе 
малопре v једној соби казао: Ми тражимо ауто- 
номију Босне и Херцеговине и ja верујем да je та- 
кав програм ка коме се иде. Ja сам казао, господо 
народни посланици, да тражење овога овлашћења 
иде ка томе да се ликвидира политика шестојану- 
арска, да се ликвидира политика коју ми ниомо 
успоставили, него наш Велики Краљ. и да на место 
ње дође стара политика, старих странака, старих 
за1)евица и како рече једа« посланик из Владине 
већине: зашто не и (Јтсдерација. O федерацији сш 
казао csojv реч у аачелној дебати. Противан са« 
и не могу да будем за федерацију, зато што се 
бојим, да са федерацијом идемо у распад. Идемо 
у распад зато што не видим, да би и ми Срби при- 
стали na политичку федерацију a да не би тра- 
жили и економску федерацију, јер не заборавите 
да аграрни, пол^опривредни крајеви плаћају еко- 
ромски трибут индустријским крајевима и да те- 
шкоће аграрних крајева леже у томе што они жр- 
твују своју егзистепцију за индустријске крајеве. 
Кад индустријски крајеви захтевају федерацију no- 
литичку, ко може да нам гарантује да се неће код 
Срба, који су аграрци, тражити да буду и економ- 
ске границе. Онда питам ja вас, да ли je далеко 
од отцепл.еља, да ли je далеко од распада. Ja сам 
изнео јаипо MOJV, бојазност, да се тиме ие удово- 
љавају жел.е наших пепријател>а, који иду за ства- 
рањем блока Дупавских земал)а, у који треба да 
уђе n nama мила и лепа Хрватска. Питам ja вас 
и себе, да ли смп ми, господо, овлашћени да мо- 
жсмо да ликвидирамо велико дело Великога 
Kpa.i.a, n да распарчаваио ono, UITO je стечено 
Kim.'i.N' генерација, јер генерације мртвих Behe су 
од генерација живих, и one нам го забрањују да 
miniiMo? 

Pretsedaik Stevan ćirlć: Molim Vas, gospodine 
poslanice, da završite. 

Во.јислав Ђорђевић (наставља); Немојте једно 
начелио и дубоко питање да стављам на обичаи 
политички герси паших обичпих политичких тр- 
завица. Кад би ово било једно обично политичко 
питање, ja вам се кунем, да не би била озбиљна 
гако nama -шца кад пжоримо у догађајима у За- 
грвбу n Сплиту, и да се ,не Cm десио случај да је- 
дан човвк са галврија који није иосланик напада 
једног посланика и каже му: Пазите, јер три дапа 
живим у страху, јер имам тројс деце, која три 
даиа ne смеју да иза1)|у из куКе у Сплиту". 
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Pretsednik Stevan Cirić: Molim Vas,  gospodine 
poslanice, da završite. 

Boja Ђрођевић (наставља): Господо народни 
послаиици, ниједап парламенат у нашој уједиње- 
пој и ослобођеној земљи од оспивања до данас 
мије био пред тако тешким задатцима, као што je 
овај данашњи наш. Ja, ripe пего што пређемо на 
гласање, ставио би вам у дужносг да метнете руку 
ма срце, и да гласате no својој савести, a не no 
дисциплини клуба (протести код већине), и да по- 
мислите на оиу тешку одговорност и тешке по- 
следице којима иде иаша земља, ако ова овлаш- 
Кења, која се тражс булу добивеиа, na ма она 
требала да буду услов за споразум са др. Мачеком, 
бцло на бази федерације, или обнови старих по- 
литичких странака, старих котерија, које могу да 
доведу земљу до страшних догађаја и .несрећа, 
онаквих као што су биле раније и довеле зем- 
љу до шестог јануара. Ja чиним своју дужност. 
Историја и бирачи казаће коме дају за право. 
Отаџбина изван свега. Немате права ликвидације 
политике Александра Великога! (Пл>ескање на ле- 
вици). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Ima reč radi ličnog ob- 
jašnjenja g. Mirko Urošević. 

Мирко Урошевић: Господо иародни посла- 
пици, данас v једној соби седео je inaui друг r. Пе\гл 
Иванише&ић са мном и са послаником г. Чапљи- 
heM, који je послаиик за Срез рогатички. Ja г. 
Чапл>ића писам ни познавао, са њиме мс je упо- 
знао r. Иванишевић (Посланик Петар Иванишевић 
излази из скупштнске дворане). ГТеро, част и 
образ! Ja ћу целу истмпу рећи. Г. Псра Иванише- 
riili казао je one речи:: „Ти с нама да дођии na да 
најуримо те земљораднике a и демократе na да на- 
правимо заједницу". Ha то сам му одгово.рио да 
\oli\-, a m нећу ову ааједницу него xohy муслимаи- 
ску заједницу, али да при томе ne знам програм. 
Чапл,ић je na то устао и казао: „Ппограм je jačan ii 
кратак: Аутономија Босне и Херцегонипе". (БурНИ 
протести n узвици: Никако то flehewo дозволити!) 

Господо, све name очи упрте су у Загрвб n 
ena je nama пала у Загреоу. To ronopn члап ma- 
дине uelinne чији me(|) седи у Крал.еиској пладп. 
To сам имао да кажем. 

Pretsednik Stevan ćirić: Ima reč g, Pretsednik 
Kraljevske   Vlade  g.   dr.   Milan  Stojadinović.   (Burno 
pljeskanje l<<)d većine). 

Pretsednik Ministarskog saveta i Ministar ino- 
stranih poslova dr. Milan Stojadinovič: Gospodo na- 
rodni poslanici, blagodareći strpljenju i toleranciji 
skupštinske većine, mi danas prisustvujemo uačeluoj 
debati, umesto da smo prešli na diskusiju u pojedino- 
stima. Najjači govornici manjine danas su se bili po- 
nova napregli, da п:\< ubede u nešto, u šta nas ne 
mogu uhediti. /a njih je \ee politička i parlamen- 
tarna bitka izgubljena (Pljeskanje), a najbolji doka/, 
7л\ to jeste, što danas nisu mogli ništa drugo da upo- 
trebe sem Izvesnih vesti, koje su nam. moram reći, 
na moje veliko iznenađenje, doneli ovde iz Zagreba. 

Gospodo, ja ne /nam izvore, i/, kojih su gospoda 
te vesti i/. Zagreba ctpli, ali ja poznajem moje- Izvore 
i  oni  su  potpuno  z.vanični,  najsvežiji  i  dolaze  OA 
momenta iz. Zagreba, i ja vas mogu merili, da juče 
u Zagrebu, sem polupanih prozora, nije bilo ni jedne 
demolirane  radnje  i  da juče  u  Zagrebu  nije  bilo  ni 
jednog mrtvog čoveka, i da danas u Zagrebu  vlada 

potpuni red i mir. (Burno pljeskanje kod većine sa 
usklicima: Ziveo! — Voja Đordević: Današnja 
,,Pravda" piše da su u Zagrebu nemiri i da se tuku. — 
Dragiša Milovanović: Zašto nije zabranjen ovaj list 
koji donosi ovakve senzacije? Ne može da se provo- 
cira javnost!) 

Gospodo, ja ću samo još jednu stvar reći. Bilo 
je reči o odgovornosti. Vlada je svesna svoje odgo- 
vornosti i ona će je do kraja podneti u svakoj pri- 
lici, a gospoda iz manjine, juče dvadeset njih je go- 
vorilo, i dvadeset je govorilo da će glasati protiv 
ovoga budžeta, a kad je došlo do glasanja, nije bilo 
više od dvojice, svi su drugi potražili vrata na izlazu. 

Vrlo verovatno, gospodo, da će Skupštinska ma- 
njina i večeras isto tako kao i juče. shvatiti svoju 
odgovornost, ali ja molim Skupštinsku većinu, da se 
ne zavede alarmantnim i neistinitim veslima i da 
ispuni prema sebi i prema državi dužnost, glasajući 
za ove dvanaestine. (Burno i dugotrajno pljeskanje 
kod većine sa usklicima: 2iveo!) 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospono darodni posla- 
nici, ja smatram za svoju dužnost, da se svima, koji 
su učestvovali u debati bilo govorom bilo time, što 
su pažljivo slušali, zahvalim za to što su svoju duž- 
nost tako savesno vršili, da su četiri dana i četiri noći, 
gotovo bez prekida, posvetili sve svoje umne i nervne 
napore državnim poslovima. 

Pretsedništvo je moglo da shvati baš zbog tih 
napora i zbog materije koje uzbudljiva, da je moglo 
biti malo i uzbuđenja, i zbog toga nije uvek vršilo 
može biti striktno svoin dužnost kada  ie to trebalo. 

Sin: t ram za svoju naročitu dužnost, da na kraju 
ove debate izjavim, da u koliko je u njoj bilo reči o 
najvišim faktorima i o prerogativima Krune i u ko- 
liko je može biti bilo i kritike tih najviših faktora. 
da toga nje trebalo biti, jer to ne spada u prava i 
prerogative ovoga visokog Doma. 

Gospodo narodni poslanici, prelazimo sada na 
izglasavanje onih preostalih još neizglasanih budžet- 
skih razdela. Na redu je, gospodo, XII Razdeo — Mi- 
nistarstvo poljoprivrede. Glasače se sedenjem i usta- 
janjem. Molim g. izvestioca da izvoli pročitati i/. § 2 
predloga zakona o budžetskim dvanaestinama par- 
tiju ()().г) XII Razdela — Ministarstvo poljoprivrede. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita iz. § 2 pred- 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama parliin tili.) 
XII Razdela — Ministarstvo poljoprivrede. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročitanu partiju 665 XII Razdela Ministar- 
stvo poljoprivrede iz. § 2 predloga zakona o budžet- 
skim dvanaestinama? (Prima. Ne prima.). Ona 
g. g. narodni poslanici koji primaju neka izvole se- 
deti a koji su protiv neka izvole ustati. (Većina sedl.) 
Većina sedi, prema tome objavljujem da je partija 
665 XII Razdela — Ministarstvo poljoprivrede Iz § 2 
predloga zakona o budžetskim dvanaestinama veći- 
nom  glasbva  primljena.  Izvolite  ĆUti  dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština, glasajući seik- 
njem i ustajanjem O svakoj pojedinoj partiji u smi- 
slu čl. 102 Ustava i § ()7 Zakona 0 poslovnom redu u 
Narodnoj skupštini većinom glasova usvojila kre- 
dite i po ostalim partijama XII Razdela Ministar- 
stvo poljoprivrede i tO! П iz § '2 predloga zakona 0 
budžetskim dvanaestinama kredite po pari. 671, 673, 
680, 687, 4 i (i; 2) iz. § ;] predloga zakona o budžet- 
skim dvanaestinama kredite po part. 664a; 3) Iz § 5/2 
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predloga  zakona  o  budžetskim   dvanaestinama  kre- 
dite po part. 667, 677, 1, 2, 4 i 5. — 

Gospodo narodni poslanici, konstatujem da su 
sve partije XII Razdela — Ministarstvo poljoprivrede 
većinom glasova primljene i da je prema lome i pre- 
tres XII Razdela završen. Na redu je gospodo, izgla- 
savanje XIII Razdela — Ministarstvo trgovine i indu- 
strije. Glasače se sedenjem i ustajanjem. Molim g. 
izvestioca da izvoli pročitati iz § 2 predloga zakona 
o budžetskim dvanaestinama partiju 688 XIII Razdela 
— Ministarstvo trgovine i  industrije. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita iz § 2 pred- 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama partiju 688 
XIII Razdela — Ministarstvo trgovine i industrije. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročitanu partiju 688 XIII Razdela — Ministar- 
stvo trgovine i industrije iz § 2 predloga zakona o 
budžetskim dvanaestinama? (Prima. — Ne prima.). 
Ona g. g. narodni poslanici koji primaju neka izvole 
sedeti a koji su protiv neka izvole ustati. (Većina 
sedi.) Većina sedi, prema tome objavljujem da je 
partija 688 XIII Razdela — Ministarstvo trgovine i 
industrije većinom glasova primljena. Izvolite čuti 
dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština, glasajući sede- 
njem i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji u smi- 
slu čl. 102 Ustava i § 67 Zakona o poslovnom redu u 
Narodnoj skupštini većinom glasova usvojila kredite 
i po ostalim partijama XIII Razdela — Ministarstvo 
trgovine i industrije i to: 1) iz § 2 predloga zakona o 
budžetskim dvanaestinama kredite po part. 694, 703, 
709a i 710; 2) iz § 3 predloga zakona o bud&tskim 
dvanaestinama kredite po part. 688, 690, 710i71(i. — 

Gospodo narodni poslanici, konstatujem da su 
sve partije XIII Razdela — Ministarstvo trgovine i 
industrije većinom glasova primljene i da je prema 
lome i pretres XIII Razdela završen. Prelazimo sada 
gospodo na izglasavanje XIV Razdela - Ministarstvo 
šuma i rudnika. Glasače se sedenjem i ustajanjem. 
Molim g. izvestioca da izvoli pročitati iz § 2 predloga 
zakona' o budžetskim dvanaestinama partiju 1 XIV 
Razdela — Ministarstvo šuma i rudnika. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita Iz § 2 pred- 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama partiju I 
.\IV Razdela — Ministarstvo šuma i rudnika. 

Pretsednik Slevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročitanu partiju I XIV Razdela Ministarstvo 
šuma i rudnika iz § 2 predloga zakona 0 budžetskim 
dvanaestinama? (Prima. - Ne prima.) Ona g. g. na- 
rodni poslanici koji primaju neka izvole sedeli a koji 
su protiv neka izvole ustati. (Većina seclt.) Većina 
sedi, prema tome objavljujem da je partija 1 XIV 
Ra/drla - - Ministarstvo šuma i rudnika Iz § 2 pred 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama većinom 
glasova  primljena.  Izvolite  čuli  dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština, glasajući sede- 
njem i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji u smi- 
slu čl. 102 Ustava i § 67 Z'kona o poslovnom redu u 
Narodnoj skupštini većinom glasova usvojila kredite 
i po ostalim partijama XIV Razdela Ministarstvo 
šuma i rudnika i to; 1) iz § :.' predloga zakona o bu- 
džetskim dvanaestinama kredite po part. 7 10, 12, 
21, 22, 24, 26, 29, 33, 37, 11. 44a, 45, 50, 62, 53 i Г,.',; 
2) iz § 3 predloga zakona o budžetskim dvanaesti- 
nama kredite po part. i i 9а; 3) iz § i predloga za- 
kona o budžetskim dvanaestinama kredite po part. 

9b; 4) iz § 5/1 predloga zakona o budžetskim dvana- 
estinama kredite po part. 55 a iz § 5/2 predloga za- 
kona o budžetskim dvanaestinama kredite po part. 
45, 53, 55 i 56. — 

Gospodo narodni poslanici, sada je na redu izgla- 
savanje § 62 predloga zakona o budžetskim dvanae- 
stinama koji se specijalno odnosi na Ministarstvo 
šuma i rudnika. Kako je ovaj § 62 pretrpeo u Finan- 
sijskom odboru Narodne skupštine još jednu izrnenu 
pored one koja je već učinjena u Izveštaju Finansij- 
skog odbora na strani 12, to izvolite prethodno čuti 
objašnjenja g. izvestioca. 

Izvestilac Nikola Sokolović: Gospodo narodni po- 
slanici, dopunjujući § 62 predloga zakona o budžet- 
skim dvanaestinama a koji se specijalno odnosi na 
Ministarstvo šuma i rudnika, Finansijskom odboru 
Narodne skupštine potkrala se je u Izveštaju podne- 
tom Narodnoj skupštini pod br. 11 od 17 jula t. g. 
jedna tehnička greška i to u tački 9 pomenutog pa- 
ragrafa u kojoj je potrebno precrtati reči „na koje 
se država nije još ubaštinila". Primetivši to g. Mini- 
star šuma i rudnika podneo je Finansijskom odboru 
akt tražeći istim da se reči „na koje se država nije 
još ubaštinila" iz teksta tačke 9 § 62 izbace. Povo- 
dom ovoga Finansijski odbor je održao naročitu 
sednicu prihvativši u potpunosti ispravku koju je tra- 
žio g. Ministar Suma i rudnika. Molim Narodnu skup- 
štinu da primi ovako izmenjeni § 62. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodo narodni posla- 
nici, stavljam na glasanje § 62 predloga zakona o 
budžetskim dvanaestinama sa svima izmenama i do- 
punama učinjenim od sirane Finansijskom odbora 
Narodne skupštine. Molim g. izvestioca da izvoli pro- 
čitati izmenjeni i dopunjeni § 62 predloga zakona o 
budžetskim dvanaestinama. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita § 62 pred- 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama sa svima 
izmenama i dopunama učinjenim od strane Finansij- 
Skog odbora Narodne skupštine. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština ovako pročitani § 62? (Prima. — Ne prima!). 
Ona g; g, narodni poslanici koji primaju neka izvole 
sedeti, a koji su protiv neka izvole ustati. (Većina 
sedi.) Većina sedi, prema tome objavljujem da je § 62 
predloga zakona o budžetskim- dvanaestinama sa 
svima izmenama i dopunama učinjenim od strane Fi- 
liansijskog odbora  većinom glasova  primljen. 

Gospodo narodni poslanici, konstatujem da je 
ovim i pretres XIV Razdela — .Ministarstvo šuma i rud- 
nika završen. Na redu je. izglasavanje XV Razdela 
Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja. 
Glasače se sedenjem i ustajanjem. Molim g. izvestioca 
da izvoli pročitati iz § 2 predloga zakona o budžet- 
skim dvanaestinama partiju 726 XV Razdela - Mini- 
starstvo  socijalne  politike  i  narodnog zdravlja. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita iz § 2 pred- 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama partiju 726 
XV Razdela — Ministarstvo socijalne politike i na- 
rodnog zdravlja. 

Pretsednik Slevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročitanu partiju 726 XV Razdela      - Ministar- 

o   socijalne   politike i narodnog   zdravlja Iz § 2 
predloga zakona o budžetskim dvanaestinama? (Pri- 
ma. —■ Ne prima.) Ona g, g. narodni poslanici koji 
primaju neka izvole sedeti, a koji su protiv neka 
izvole ustali. (Većina sedi.) Većina'sedi, prema tome 



216 VIII REDOVNI  SASTANAK — 22 JULA  1935. 

objavljujem da je partija 726 XV Razdela — Mini- 
starstvo socijalne politike i narodnog zdravlja iz § 2 
predloga zakona o budžetskim dvanaestinama veći- 
nom glasova primljena. Izvolite čuti dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština, glasajući sede- 
njem i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji u smi- 
slu čl. 102 Ustava i § 67 Zakona o poslovnom redu u 
Narodnoj skupštini usvojila kredite i po ostalim par- 
tijama XV Razdela — Ministarstvo socijalne politike 
i narodnog zdravlja i to: 1) iz § 2 predloga zakona o 
budžetskim dvanaestinama kredite po part. 728, 740a, 
740b i 740v, 2) iz § 3 predloga zakona o budžetskim 
dvanaestinama kredite po part. 728 i 740a; 3) iz § 4 
predloga zakona o budžetskim dvanaestinama kre- 
dite po part. 728, 735, 740, 768, 778 i 792. Isto tako 
je Narodna skupština, glasajući sedenjem i ustaja- 
njem, izglasala i § 64 predloga zakona o budžetskim 
dvanaestinama, koji se specijalno odnosi na Mini- 
starstvo socijalne politike i narodnog zdravlja, sa 
izmenama i dopunama učinjenim od strane Finansij- 
skog odbora Narodne skupštine. (Izveštaj Finansij- 
skog odbora str. 13). — 

Gospodo narodni poslanici, konstatujem da su 
sve partije XV Razdela — Ministarstvo socijalne po- 
litike i narodnog zdravlja većinom glasova primljene 
i da je prema tome i pretres XV Razdela završen. Na 
redu je izglasavanje XVI Razdela — Ministarstvo 
fizičkog vaspitanja naroda. Glasače se sedenjem i 
ustajanjem. Molim g. izvestioca da izvoli pročitati i/, 
§ 4 predloga zakona o budžetskim dvanaestinama 
partiju 813 XVI Razdela — Ministarstvo lizičko^ 
vaspitanja naroda. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita iz § 4 preti- 
loga zakona o budžetskim dvanaestinama partiju 813 
XVI Razdela — Ministarstvo fizičkog vaspitanja 
naroda. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročitanu partiju 813 XVI Razdela — Ministar- 
stvo fizičkog vaspitanja naroda iz § 4 predloga za- 
kona o budžetskim dvanaestinama? (Prima. — Ne 
prima.) Ona g. g. narodni poslanici koji primaju neka 
izvole sedeti, a koji su protiv neka izvole ustati. (Ve- 
ćina sedi.) Većina sedi. prema tome objavljujem da 
je partija 813 XVI Razdela — Ministarstvo fizičkog 
vaspitanja naroda iz § 4 predloga zakona o budžet- 
skim dvanaestinama, većinom glasova primljena. Time 
je gospodo i pretres XVI Razdela završen. Ma redu 
je  izglasavanje XVII  Razdela Budžetski   rezervni 
krediti. Glasače se sedenjem i ustajanjem. Molim g. 
Izvestioca da izvoli pročitati iz § 2 predloga zakona o 
budžetskim dvanaestinama partiju 814 XVII Razdela 
— Budžetski rezervni krediti. 

Izvestilac Nikola Sokolović pročita i/. § 2 pred- 
loga zakon.: o budžetskim dvanaestinama partiju si i 
v\ 11 Razdela      Budžetski rezervni krediti. 

Pretsednik Stevan Ćirić: Prima li Narodna skup- 
ština pročitanu partiju S14 XV'1I Razdela ■■- Budžet- 
ski rezervni krediti iz § 2 predloga zakona o budžet- 
skim dvanaestinama? (Prima.      Ne plma). Ona g.g. 
narodni poslanici koji primaju neka izvole sedeti a 
koji su protiv neka izvole ustati. (Većina srdi). Većina 
sedi, prema lome objavljujem da je partija 814 XVII 
Razdela        liud/.etski rezervni krediti i/. § 2 predloga 
zakona o budžetskim dvanaestinama većinom glasova 
primljena.   Izvolite   euti   dalje. 

— Za ovim je Narodna skupština, glasajući sede- 
njem i ustajanjem o svakoj pojedinoj partiji u smislu 

čl. 102 Ustava i § 67 Zakona o poslovnom redu u Na- 
rodnoj skupštini usvojila kredite i po ostalim parti- 
jama XVII Razdela — Budžetski- rezervni krediti i to: 
1) iz § 2 predloga zakona o budžetskim dvanaestina- 
ma kredite po part. 815 i 816; 2) iz § 3 predloga za- 
kona o budžetskim dvanaestinama kredite po part. 
814, 815 i 816; 3) iz § 4 predloga zakona o budžet- 
skim dvanaestinama kredite po part. 814, 815 i 816, 
kao i 4) iz § 2 predloga zakona o budžetskim dvana- 
estinama redovne prihode po part. 5 11 Razdela ■— 
Posredni porezi (Državni prihodi). 

Isto tako je Narodna skupština, glasajući sede- 
njem i ustajanjem o svakom pojedinom paragrafu, 
usvojila ponovo u celini §§ 2, 3, 4 i 5 predloga zako- 
na o. budžetskim dvanaestinama u smislu naređenja 
§ 60 Zakona o poslovnom redu u Narodnoj skupštini, 
kao i §§ 6, 7, 8, 9, 65, 66, 67, 68, 69, 70,'71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77 i 78, predloga zakona o budžetskim 
dvanaestinama sa svima respektivnim izmenama i do- 
punama učinjenim od strane Finansijskog odbora 
Narodne skupštine. (Izveštaj Finansijskog odbora 
str. 6, 13 i 14). — 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodo narodni po- 
slanici, ovim je završen pretres i u pojedinostima 
predloga zakona o budžetskim dvanaestinama za me- 
sece: avgust, septembar, oktobar, novembar i decem- 
bar 1935 godine i januar, februar i mart 1936 godine 
i naknadnim i vanrednim kreditima uz budžetske dva- 
naestine za mesece: april, maj, juni i juli 1935 godine 
i uz budžet državnih rashoda i prihoda 1934 35 god. 
U smislu čl. 72 Ustava i § 55 Zakona    o    poslovnom 
redu n Narodnoj skupštini pristup.:; ida, gospodo, 
drugom i konačnom glasanju o ovom zakonskom 
predlogu u celini. Molim g. sekretara da izvrši 
prozivku. 

Sekretar Milan Badžak proziva poslanike da gla- 
saju i oni SU glasali ovako: 

Glasali su „za": Aleksić Košta, Antić Borivoje D., 
Antonijevie Dušan, Arandelović Jovan, Arežina Milj- 
kan, Aćimovie Velimir Ž., Aćimović Jordan dr., Ba- 
džak Milan Lj., Benko Josip, Belinić Vinko, Bećiro- 
vić Voća Šerif, Beširović Dimitrije, Hogavac Petar 
I'., Božinović Ljubomir, Božić .lakša, Borisavljević 
Strahinja, Bošković Mihajlo, Brenčič Mihael, Brujić 
Jovan S., Butorka Aleksandar dr., Vasić Tihomir, Vc- 
ble Andrej dr., Veličković Miladin 11., Vescliiiović 
Milorad dr., Videc Anton, Vlatković Petar. Vrbić Ve- 
limir, Vujasinović Vuk dr., Cavrilović Nikola, Gavri- 
lović Otp, Gajić Pavle, Gajić Radomir, Gajšek Karlo. 
Calogaža Petar, Georgijević Joca AV, Glišić Milenko, 
Golubović Milan, Gornjak Vinko, Grba Milovan dr., 
Damić Dragan dr., Diirtitrijević Zivojin, Dimitrijević 
Ljutica dr.. Dimitrijević Mita, Dimitrijević Stojadin, 
Dlmić Radoslav M., Doberšek Karl, Dobrović Milan, 
Dobrosavljević Branko I).. Došen Vojlslav dr., Došen 
Mirko dr., Durgutović Mustafa I., Durović Danilo, Нг- 
cegovac Bogdan, Zivadinović Borisav P. Zivković To- 
dor M., Zejnel-beg Ibrahim Stracimir, Zaharić Čedo- 
mir I., ZelJKOvić Boško N.. Zečcvić Sekula, Zuber 
Nikola, Zupančič Fran, Ivanlšević Petar, Ivekovie 
Bogdan dr., Ibralnmpašie Abdulali, Isaković Milivoje 
D., .lanković Desin r, Janković Stevan, .lančić han 
dr.. Jaiijie Vojislav dr., .lovanović Vasilije dr., .lova- 
novie I lorde dr, Jovanovlć Jovan, .lovanović Ljubo 
mir, Jovanovlć Nik !a. Jovičlć Radoje, JojiĆ Velimir, 
loksimović Zarija, .loksimović IJtfrin, Juriša Ivan dr.. 
Kajić Mijo Л., Kazimirović Vladimir P.. Kadie Alija. 
Kalamatijević Mihailo R., Kalnderčić Branko dr., Git- 
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vran Kapetanović Ismetbeg, Kaćanski Stevan, Kašanin 
Joco, Kašper Mihailo dr., Kersnik Anton, Klar Franc 
dr., Knežević Bogoljub, Kovač Ante Lj., Kožul Marko 
dr., Koman Albin, Komnenović Mirko, Košić Mirko 
dr., Kosović Petar R., Kraljević Dragan dr., Kraft Ste- 
van dr., Krstić Mihailo V., Krstić Stojan St., Kuzelje- 
vić Sreten, Kulenović Džaferbeg dr., Kulišić Šime dr., 
Kumanudi Košta dr., Kurtović Vojko, Kursulić Veli- 
mir V., Lazarević Milan, Lazarević Milovan, Lazarević 
Nikon, Lazarević Todor dr., Lenarčić Stanko, Lovren- 
čič Ivan dr., Lukarević Mihailo T., Lukačič Avguštin, 
Lješević Mihailo K., Marjanac Simo, Markić Franjo, 
Marković Milenko dr., Marcikić Miloje T., Matica 
Pavao, Mahnik Artur, Mijić Milan D., Mijović 
Aleksandar dr. Mijušković Luka, Mikašinović Đorde 
M., Mikić Sava J., Miletić Vjekoslav dr., Milijanović 
Velimir, Milinćić Bogdan J., Milošević Dušan R., Mi- 
lošević Dušan S., Milošević Radivoje, Milutinović Mi- 
linko R., Miljuš Branko dr., Mirković Dimitrije S., 
Mihailović Todor, Miškulin Mile dr.. Mravlje Milan, 
Muradbašić Osman, Nedeljković Uroš. Nenadić Vo- 
jislav, Nenadović Jovan B., Nikitović Caslav dr., Ni- 
kolić Branko dr., Nikolić 2ivko J., Nikolić Slavko, 
Nićiforović Spasa, Novačan Anton dr., Novaković 
Niko dr., Novaković Stjepan, Pantić Ljubomir, 
Patrnogić Hadži-Ljuba, Pevec Rudolf, Pelivanović 
Malić, Perović Dušan, Perović Milan R., Petrović Bog- 
dan, Pinterović Milovan dr., Pleskovič Rudolf, Povre- 
nović Matija K., Pozderac Nurija, Popović Aćim, Po- 
pović Dušan, Popović Košta dr., Popović Mihailo dr., 
Popović Novica M., Predovan Krsto, Preka Nikola, 
Rajaković Miloje M., Režek Josip dr., Ridanović Mu- 
hamed dr., Rogić Josip dr., Ružičić Marko V., Santo 
Gavro dr., Sekulić Milan dr., Simić Stevan, Sladojević 
Cedomir P., Sokić Momčilo. Sokolović Nikola, Spaso- 
vić Vukašin, Stanković Aleksandar, Stanković Sveto- 
zar, Stanković Svetolik S., Stepanov Milivoje, Stefa- 
nović Ignjat B., Stijić Milan dr., Stojadinović Drago- 
mir. Stojadinović Mihailo, Stojisavljević Petar, Stošo- 
vić Dobrivoje, Stošić Stamenko, Subotić Dušan, Tasić 
Svetozar S., Tešić Maksim, Todorović Branislav A. 
Tomašević Žarko, Tonić Jevrem, Tonić Todor R., Trp 
ković Stavra T., Ćumavić Husejin, Hafizadić Sulej 
man dr., Ćirić Stevan (pretsedava), Hadži-Ristić Spi 
ra, Horvat Franio, Cvetić Josip, Cvetković Dragiša 
Crljić Lazar, Capliić Ragib, Cvrkić Vojko R., Cejović 
Đuro, Colaković Krsta, Sakić Ivan, Šemrov Fran dr., 
Šušić Živko. 

Glasali su „protiv": Jevtić Do rde. 

Otsutni: Avramović Luka, Arnautović Damjan. 
Auer Ljudevit dr., Banić Milan Baričević Janko dr., 
Blažić 'Milan, Božić MiUrn, Bianković Dorde dr., 
Bubić Stevan dr., Budimir Simo D., Vujić Dimitrije, 
Vukanović Sipko dr., Vukićcvić Milan, Vučetić Ra- 
disav, Gaćinović Vojislav J., Glavinić Milan dr., Grdić 

Risto V., Davinić Brana, Danilović Živko J., Đačić 
Aleksandar M., Dimitrijević Košta, Dinić Tanasije D., 
Dordević Vojislav V., Đurić Borivoje I., Đurić Simo, 
Durović Mihailo, Živković Radosav T., Zagorac Jovo, 
Ivanović Dragoljub, Ivančević Dušan, Ilić Veljko dr., 
Janžeković Ivan, Janković Dragutin dr., Jevremović 
Dragoljub dr., Jevtić Bogoljub D., Jevtić Đorde, Jev- 
tić Životije, Jeličić Cvetko, Kabalin Nikola, Kalember 
Branko dr., Kojić Dragutin S. dr.. Koce Jure dr., Ko- 
strenčić Luka. Krstić Simo, Kunjašić Joakim, Kurilić 
Milan J., Kurtović Šukrija, Lazarević Aleksandar M., 
Lazić Vojislav, Makar Dako, Marković Đorde dr., 
Mastrović Ante, Milanović Života, Milovanović Dra- 
gomir M., Mihailović Ilija P., Mohorič Ivan, Mulalić 
Mustafa, Nanović Radivoje, Nikolić Milovan Đ., Pau- 
nović Branko, Paštrović Manfred, Pejin Gojko S., 
Pejkić Čedomir A., Perić Milivoje Đ., Petković Mi- 
lan, Petković Rastko, Popović Velimir M., Popović 
Živojin dr., Popović Živko, Popović Svetislav dr., 
Prekoršek Ivan, Preljtibović Muhamed. Protić Jere- 
mija P.. Radojičić Danilo, Ramadanović Ramadan F., 
Ratković Branko T., Rafailović Živojin, Rafailović 
Milivoje, Rašković Miloš dr., Rašović Miloš M., Savić 
Obren, Sarić Ibrahim, Sokić Miloje, Stajić Uroš dr., 
Stojadinović Dragiša, Tišma Vladimir, Todorović To- 
dor S., Tomić Branko. Trbić Vasilije, Turk Rajko, 
Urošević Mirko II., Fizir Viktor, Fuks Riko dr., Ha- 
sanbegović Avdo dr., Hočevar Stanko, Šijak Nikola 
dr., Širola Brnas Anton, Šoški Luka dr. 

(Posle glasanja). 

Pretsednik Stevan Ćirić: Gospodo narodni posla- 
nici, izvolite čuti rezultat glasanja. Glasalo je svega 
219 narodnih poslanika, od kojih 218 „za", a jedan 
„protiv". (Živo odobravanje i pljeskanje kod većine.) 

Ovim je Narodna skupština konačno i u celini 
usvojila predlog zakona o budžetskim dvanaestinama 
za mesece: avgust, septembar, oktobar, novembar i 
decembar 1935 i januar, februar i mart 1936 godine, 
i naknadnim i vanrednim kreditima uz budžetske dva- 
naestine za mesece april, maj, juni i juli 1935 i uz 
budžet državnih  rashoda  i  prihoda   1934/35  godine. 

Po čl. 64 Ustava a po § 66 Zakona o poslovnom 
redu u Narodnoj skupštini, ovaj zakonski predlog 
biće dostavljen Senatu na dalji rad. 

Time je dnevni red ove sednice iscrpljen. 
Ja vam stavljam predlog da za narednu sednicu 

utvrdimo ovaj dnevni red: Utvrđivanje dnevnog reda. 
Prima li Narodna skupština ovaj predlog? (Prima). 
Objavljujem da je Narodna skupština primila ovaj 
dnevni red. 

Iduću sednicu zakazaću pismenim putem, a ovu 
sednicu, zaključujem 

Sednica je zaključena u 21 čas. 

L'fi 
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PRILOZI 
INTERPELACIJA 

Sekule Zečevića, narodnog poslanika, na Ministra građevina o hitnoj opravci državnog i banovinskog 
. druma Mostar—Gacko—Neveslnje—Kalinovik 

GOSPODINE MINISTRE, 
U oktobu prošle godine zadesila je Nevesinjc 

velika nesreća, jer je katastrofalna poplava počinila 
ogromne štete a reka Zalomka odnela mostove, vo- 
denice i nekoliko kilometara državnog puta Mostar— 
Nevesinje—Gacko, koji pretstavlja najbolji put na 
Jadran. 

Potpisani je odmah o tome izvestio tadašnjeg 
Pretsednika vlade jednom pretstavkom. Po toj stvari 
nije skoro ništa učinjeno, jer je ovaj važan državni 
put samo privremeno opravljen, tako da ga svaka 
malo veća kiša kvari i biva stoga saobraćaj preki- 
dan i obustavljan. 

Pitam Vas, Gospodine Ministre, jeste li upućeni 
u detalje ovog važnog puta i šta mislite uraditi da 
se još ove godine izvede konačna opravka istog. 

Jeli Vam poznato, da je u Gornjoj Hercegovini 
ove godine suša uništila sve useve, pa da bi s toga 

razloga trebalo omogućiti izgradnju puta da bi se 
tako dala narodu prilika da nešto zaradi. 

Mislite li, Gospodine Ministre, iz ostalih Vašili 
kredita a iz istih razloga nešto učiniti da se ovi za- 
pušteni putevi kao i banovinski put Nevesinje—Kali- 
novik što pre popravi i da se na ovom delu jednom 
uspostavi i omogući saobraćaj. 

Jeli Vam poznato, Gospodine Ministre, da je isto 
tako i u opšte malo urađeno da se dovrše putevi koji 
će Nevesinje vezati sa svojim susednim srezovima i 
to sa Konjicem preko Kruševljana i sa Bilećem 
preko Lukavca i Divina. 

Molim Vas, Gospodine Ministre, da mi istim pu- 
tem odgovorite. 

22 jula 1935 godine 
Beograd 

Narodni  poslanik 
Sekula Zečevlć, s. r. 

INTERPELACIJA 
Aleksandra Lazarevića i drugova, narodnih poslanika, na Ministra finanslja, zbop oslobođenja plaćanja 

državnog poreza svih poreskih obveznika, koji   su   ovogodišnjom   sušom   oštećeni. 

GOSPODINE MINISTRE, 
Poslednjih dana zavladala je tolika žega, bez 

imalo kiše tako da su čitava polja zasejana kuku- 
ruzom u Šumadiji, a naročito u Srezovima ople- 
načkom, orašačkom i kragujevačkom spržena i pot- 
puno upropašćena, tako da narod ove godine na po- 
jedinim mestima neće imati da ubere ni jednog klipa 
kukuruza. 

Na osnovu § 72 Zakona o poslovnom redu u Na- 
rodnoj skupštini, molimo Gospodina Ministra finan- 
sija, da nam na prvoj sednici izvoli usmeno odgo- 
voriti na ova pitanja: 

1 — Da li je Gospodin Ministar voljan, da na- 
redi svojim područnim organima, da odmah izidu na 
teren i putem naročitih komisija ustanovi, koji su to 
poreski obveznici i u koliko su sa današnjom sušom 
oštećeni; 

2 — Da li je Gospodin Ministar voljan, da učini 
što bude bilo potrebno, da se ovi poreski obveznici 
oslobode plaćanja poreze na zemljište koje ove go- 
dine zbog suše nije dalo nikakvog prihoda ili ga nije 

dalo u onoj meri u kojoj bi moglo da da na slučaj 
da suše nije bilo; 

Na osnovu § 73 istog zakona za ovu interpela- 
ciju tražimo prvenstvo ispred sviju drugih. 

OBRAZLOŽENJE 
Notorno je poznata činjenica, da ove godine 

vlada velika suša u raznim krajevima naše zemlje, a 
naročito u Šumadiji, koja onako oskudeva u pod- 
vodnim zemljištima i koja je sva po svojoj prirodi 
semljišta talasasta i više brdovita. 

Zemljoradnički narod ove godine zbog poinc- 
mile suše doveden je ti veliku bedu, pa bi nm tre- 
balo učiniti bar tu olakšicu, da za ovu godinu bude 
oslobođen plaćanja poreze na prihod kojeg nije 
imao. ^gg 

20 jula  1935 godine 
Beograd 

Narodni poslanici: 
Aleksandar M. Lazarević, s. r., I. P. Mihailović, s. r., 

Milov. D. Nlkolić, s. r. 

INTERPELACIJA 
Nikona Lazarevića i drugova, narodnih poslanika, na Ministre fiiiansija i prosvete o prikupljanju škol- 

skog prireza. 

GOSPODO  MINISTRI, 
Prilike pod kojima rade i bitišu naše narodne dr- 

žavne osnovne škole po selima vrlo su teške i u 
zadnje vreme postale su nepodnošljive. Jedan od 
glavnih razloga ovoga stanja leži u tome što se 
osnovne škole na selima bore sa velikom oskudicom 
iiajnasusnijili   materijalnih   sredstava. 

Budžet za osnovne državne škole sastavlja Škol- 
ski odbor pod pretsedništvom Pretsednika dotične 
političke opštinske uprave. I školski budžet unosi se 
u opštinski budžet, pa po nadležnom odobrenju, op- 
šlinska uprava je dužna u dvanaosliiiama prikupljali 
školski prirez i išli predavali školskoj upravi /a 
»jene poliebc. Međutim, U praksi se najčešće dešava, 
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da opštinske uprave, bilo iz nehata, bilo zbog teških 
ekonomskih prilika, a katkad i zbog nekih ličnih 
političkih momenata ili zbog slabosti svoga autori- 
teta, ne prikupljaju na vreme ovaj prirez i biva da 
narodne škole ostaju na žalost na milost i nemilost 
opštinskih samouprava. Od toga proizilaze gotovo 
nesavladljive teškoće sa kojima se nastavnici bore u 
svome radu. Usled toga škole su nam bez nasušnog 
potrebnog materijala, koji uslovljava dobar uspeh u 
radu, t. j. napredak u prosveti. Usled toga su i same 
školske "zgrade u bednom stanju, kako spolja, tako 
i iznutra, i oskudevaju u bitnim higijensikm uslovima. 

Nastavnici škola kada se zbog ovakvog stanja 
požale sreskoj vlasti moleći da se prirez prikuplja i 
isti predaje školi, opštinske uprave smatraju ovaj 
apel na sreske vlasti kao tužbu nastavnika protiv rada 
opštinskih uprava, to dolazi do sukoba i zategnutih 
odnosa između školskih i opštinskih organa, od čega 
prirodno pati škola, nastava i s tim celokupna na- 
rodna prosveta. 

Iz ovih razloga, čast mi je umoliti. Gospodina 
Ministra finansija i Ministra prosvete, da se predu- 

zmu sporazumno hitne mere, da se školski prirez pri- 
kuplja od strane poreskih vlasti uz državni porez i 
iznos školskog prireza predaje u dvanaestinama 
školskim upravama, kako bi osnovna nastava na na- 
šem selu sa uspehom bila sprovodana, a školske 
zgrade održavane u pristojnom stanju kako ne bi 
davale utisak opšte zapuštenosti. 

Potpisati narodni poslanici mole Gospodu Mini- 
stre da izvole ovoj našoj interpelaciji dati prvenstvo 
s obzirom na njen značaj za opštu prosvetnu politiku 
države. 

Narodni poslanici: 

Nikon Lazarević s. r., Damjan Arnautović s. r., Bo- 
risav Živadinović s. r., Borivoje D. Antić s. r., Milan 
Lazarević s. r., Vlad. N. Kazimirović s. r., Mih. K. 
Lješević s. r., Vel. Kursulić s. r., Aleksandar Đačić 
s. r., dr. Srpko Vukanović s. r.. Živ. Milanović s. r., 
Milan Petković s. r., Rastko Petković s. r., Vasilije 
Trbič s. r., Simo D. Budimir s. r., Milinko Milutinović 

s. r., Sava J. Mikić s. r. 

INTERPELACIJA 

Radosava Živkovića i diugova, narodnih poslanika, na pretsednika Ministarskog saveta o progonu činov- 
nika u bivšoj Bosni 

GOSPODINE   PRETSEDN1ČE, 
Na osnovu čl. 72 Zakona o poslovnom redu u 

Narodnoj skupštini čast mi je uputiti sledeću inter- 
pelaciju: 

Vlada g. Dr. Stojadinovića kroz svoju deklara- 
ciju opravdala je svoj dolazak ovom političkom 
maksimom: 

1) Osnovni pravac unutrašnje politike daje 
Ustav 1931 g. 

2) Smirivanje i stišavanje političke zaoštrenosti; 
3) Prikupljanje, koncentracija svih konstruktiv- 

nih snaga putem proširenja baze na kojoj počiva 
autoritet države. 

Kalto je međutim uz prkos ovih osnovnih poli- 
tičkih načela današnje Vlade stvorena tako teška i ne 
podnošljiva situacija naročito za nacionalne ele- 
mente, molimo Gospodina Pretsednika Ministarskog 
saveta da nam izvoli odgovoriti na ova pitanja: 

1 — Kako na osnovu Ustava iz godine 1931 
opravdava svoje toleriranje nepodnošljivog raspiri- 
vanja verskih mržnja u krajevima bivše Bosne i Her- 
cegovine. 

2 — Da li smatra smirivanjem i stišavanjem za- 
oštrenosti ovako nezapamćenom proganjanju nacio- 
nalnih elemenata u Bosni i Hercegovini, a naročito 
činovnika, koji su po svojoj dužnosti glasali za Vladu 
g. Jevtića, kao što će biti dužni, da svojim radom i 
svojim glasanjem pomažu i svaku buduću vladu, koja 
bude nosilac vlasti u našoj državi. 

Naročito da li i po eventualnom političkom spo- 
razumu sa g. dr. Spahom bez obzira na sva deklari- 
sana načela, moraju biti žrtvom proganjanja nacio- 
nalni elementi službenici Ministarstva saobraćaja 
(konkretno samo za Srez visočki: Niko Manojlović). 

3 — Koga Gospodin Pretsednik vlade smatra 
„konstruktivnom snagom", koje treba skupljati pu- 
tem proširenja baze na kojoj počiva autoritet dr- 
žave. Da li te „konstruktivne snage" koje danas žare 
i pale po krajevima bivše Bosne i Hercegovine znaće 
potiskivanje nacionalnih elemenata i da li g. Pret- 
sednik vlade pripisuje nacionalistima u Bosni i Her- 
cegovini kakav greh zato što su nacionaliste pa se 
zato na njima od strane tih „konstruktivnih snaga" 
mogu provoditi nezapamćene represalije. 

Naposletku, da li g. Pretsednik primećuje, da se 
u krajevima bivše Bosne i Hercegovine na toj „širo- 
koj bazi" srušio svaki autoritet vlasti. 

Pošto ova interpelacija sadržava pitanja najhit- 
nije naravi molimo Vas, Gospodine Pretsedniče, da 
joj izvolite odobriti prvenstvo. 

Molimo Vas, da izvolite primiti uverenje našeg 
osobitog poštovanja. 

20   jula   1935   godine 
Beograd 

Narodni poslanici: 
Radoslav Živković ,s. r., dr. Srpko Vukanović s. r.. 
Mil. D. Mijić s. r., Milan A. Božić s. r., Vojislav Dor- 

dević s. r. 

28» 
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INTERPELACIJA 

Bogdana Ercegovca, narodnog poslanika, na Ministra poljoprivrede po pitanju stečaja Glavne zemljo- 
radničke zadruge za osiguranje u Kraljevini Jugoslaviji u Zemunu. 

GOSPODINE MINISTRE, 

Godine 1928 bila je u Zemunu osnovana Glavna 
zemljoradnička zadruga za osiguranje, za ćelu 
državu. 

U ovu zadrugu upisalo se je preko 1200 članova 
iz cele države i uplatilo zadružne udele. Medu ovim 
članovima nalaze se mnogi naši najugledniji eko- 
nomi, a pretežno i najveći broj sitnih zemljoradnika. 

Godine 1929 bivše Ministarstvo za agrarnu re- 
formu, Naredbom i pravilnikom, naredilo je pomenu- 
toj zadruzi da izvrši kolektivno obligatorno osigu- 
ranje agrarnih zajedničara, začlanjenih u saveze 
Agrarnih zajednica. 

Po izvršenom osiguranju, za koje je garanto- 
valo Ministarstvu, francusko osiguravajuće društvo 
La nationale u Parizu, kao reosigurač, glavna zadruga 
tražila je isplatu premija. 

Na mnogobrojne pretstavke zadruge. Ministar- 
stvo trgovine i industrije kao nadzorni državni organ, 
po poslovima osiguranja poslalo je državnu komisiju 
u zadrugu, da ispita pravilnost izvršenog osiguranja 
i opravdanost zadruginih zahteva. 

Pomenuta komisija, podnela je svoj izveštaj pod 
14 februarom 1930 godine, kojim je utvrdila punu 
opravdanost zadrugine tražbine u iznosu dinara 
2,182.034.54 na ime premija za izvršeno osiguranje, 
i na ime otštete za ranije prekinut posao dinara 
574.521. 

Od tada do danas nije od strane Ministarstva po- 
ljoprivrede usledilo nikakovo rešenje. 

U međuvremenu Glavna zadruga pala je pod 
stečaj. 

Pod 8 julom ove godine, Okružni sud u Srem- 
skoj Mitrovici, doneo je konačno rešenje, pošto su 
žalbe ranije podnete odbačene, da se od strane za- 
drugara ima naplatiti petostruki garantni iznos, kao 
jamčevna kvota za podmirenje zadruginih poverilaca. 

Kako je tom odlukom suda, preko 1200 zadru- 
gara sitnih zemljoradnika dužom cele zemljenizlo- 
ženo egzekutivnoj naplati ove garancije, koja iznosi 
dinara 500 po jednom udelu, te proti kojem iznosu 
seljak nije zaštićen, a usled velikih troškova egze- 
kutivne naplate, nalaze se ovi sitni zemljoradnici pred 
pravom propašću. 

U vezi napred izloženog, molim Vas Gospodine 
Ministre, da mi izvolite odgovoriti: 

1 —• Da li Vam je kao resornom Ministru po- 
znato detaljno pitanje Glavne zadruge. 

2 — Zašto nije ništa učinjeno u vezi naredbe 
i pravilnika Ministarstva poljoprivrede i po podne- 
tim pretstavkama Glavne zarduge, kada je državna 
komisija utvrdila opravdanost zadruginih zahteva. 

3 — Šta mislite preduzeti, da se zadrugari Glavne 
zadruge, u današnjem teškom stanju spasu od ovog 
nameta, za koji nisu krivi niti su u mogućnosti da 
ga ispune. 

20  jula   1935  podine 
Beograd 

Narodni  poslanik 
Bogdan N. Ercegovac s. r. 

NARODNA   SKUPŠTINA 
KRALJEVINE    JUGOSLAVIJE 

ADMINISTRATIVNI    ODBOR 
VII Br.  5 

od   5  jula   1935   god. 

NARODNOJ SKUPŠTINI 
Administrativni odbor Narodne skupštine preko 

svoja tri člana izvršio je pregled kase, knjiga i nov- 
čanih dokumenata Narodne skupštine za vreme od 1 
aprila 1935 do 30 juna 1935 zaključno i na osnovu 
§ 128 Zakona o poslovnom redu u Narodnoj skup- 
štini ima čast podneti svoj izveštaj o nađenom stanju. 

I 
A. Da je po izvršenom pregledu dnevnika kase 

za produženu budž. 1934/35 godinu ukupan saldo dr- 
žavne i depozitne gotovine na dan 30 juna 1935 
Din. 5,272.209.06. 

B. Da je pregledom kase, knjiga i dokumenata 
nađeno da se ovaj  ukupan saldo sastoji: 

1) iz državne   gotovine din.     162.449.23 
2) iz uložne knjižice D. H. B.     din. 4.564.162.— 
3) Iz privrem. izdataka din.    359.663.32 
4) iz kaucija din.      57.440.— 
5) iz depozita  diru 92.494.51 

.   . Ukupno dinara 5,272.209.06 

Po izvršenom pregledu novčanih knjiga i doku- 
menata, kako primanja tako i izdavanja utvrđeno je: 
da su knjige pravilno vodene sa unosom tačnih iz- 
nosa, dokumenata kako lične tako i materijalne pri- 
rode ispravno i pravilno knjižena a sume pokazane 
u dnevniku kase pravilno unete i tačno sumirane. 
Kaucije ispravne, privremeni izdaci takoje. Pa kako 
su isplate vršene na osnovu zakona, budžeta i od- 
nosnih rešenja, to se u potpunosti odobravaju kao i 
ulog kod Državne hipotekame banke po uložnoj 
knjižici od Dinara 4,564.162.— u koju su sumu ušli 
i raniji ulozi odobreni odlukama Administrativno,'; 
odbora Narodne skupštine br. 97 i 111/34 i 118/35 
i odlukama Plenuma Narodne skupštine na sadnici od 
19 oktobra 1934 i 3 januara 1935 god. 

Rashodi kako lične tako i materijalne prirode 
izvršeni su na osnovu zakona, budžeta i odnosnih 
rešenja, s toga ih u svemu odobravamo zajedno sa 
rešenjima: Ministra unutrašnjih poslova R.Br. 1083/35, 
5449/35 i 5460/34; Ministra' linansija Br. 1417/35 0 
isplati ličnih izdataka članovima Državnog odbora i 
Glavnog biračkog odbora i pomoćnom osoblju. 

Saglasni smo takode sa rešonjima R.Br. 263/35, 
287/35 i 857/35 o isplati prhiadlcv.uosti celokupnoin 
Pretsedništvu Narodne skupštine i svima članovima 
Administrativnog odbora kao i svima rešenjima do- 
netim u vezi čl. 3 i 21 Pravilnika o organizaciji službe 
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u Narodnoj skupštini i skupštinskim službenicima, 
rešenjem Br. 160 o opravci automobila, rešenje Br. 
445/35 o isplati zaostalih troškova vožnje Poljske 
parlamentarne delegacije i rešenjem III Br. 971/35. 

II 

O stanju partijalnih računa 

1) Saldo po kreditu za 1934/35 g. 
za  1   april   1935 godine    .    . 

2) Primljeno   po   kreditu   iz   4/12 
produžen, budžeta za 1934/35 

Svega primljeno od 1 aprila do 30 
juna  1935   godine    .... 
Od ove sume utrošeno je od 

1/IV do 30/VI: 
a) po budž. za 1934/35 

g. na mat. izdatke     215.597.25 
b) po produženom bu- 

džetu za 1934/35 g. 
na nar. poslan. . 
na osoblje N. s. . 
na   materijal   trg. 

Din. 4,779.395.49 

„   5,218.921.56 

Din. 9,998.317.05 

ostalo za 
državne 

2,356.175.75 
846.616.65 

1,457.652.85 
Din. 4,660.445.25 

1 juli 1935 kao saldo 
gotovine    .... 

4,876.042.50 

5,122.274.55 

III 
O stanju depozitne gotovine 

Na  dan 30 juna  1935  nađeno je 
gotovine depozita u iznosu   .   Din.    149.934.51 

IV 
Ukupno stanje državne i depozitne gotovine 
Kad se saberu ostaci ovih partijalnih računa i to: 

a) po   računu  primljenog   kredita    Din. 5,122.274.55 
b) po   računu   suma        „       149.934,51 
dobij a je ukupan saldo od . . Din. 5,272.209.06 
koji je pokazan po dnevniku kase kao saldo na dan 
30 juna 1935. Prema tome i sume partijalnih računa 
su ispravno pokazane. 

Administrativni odbor na sednici svojoj od 5 jula 
1935 g. primio je ovaj pregled kase, novčanih doku- 
menata i računskih knjiga Narodne skupštine kao 
ispravan. S toga je čast Administrativnom odboru 
predložiti Narodnoj skupštini da izvoli odobriti stanje 
izneto u ovom izveštaju i samim tim izdati razrešnicu 
odgovornim licima za račune pregledane od 1 aprila 
do 30 juna 1935 godine zaključno, pošto su računi 
do 31 marta 1935 već pregledani. 

Pretsednik 
Administrativnog odbora, 

Vasilije Trbić s. r. 
Za Sekretara, 

A. Aksentijević s. r. 












