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C A Д P Ж A J: 

lipo дневног рсда:  1  —  Чнтањс ааписника  претходног 
састанка; 

2 — Саопштсње нзнештлја Мивистра социјалне иолитикс 
и пародног адраиља да he na иптерпелацнју Г, Анрамонића o 
ностуику ilp. Матановаћа одговорити кад прикупи податке; 

3 — Визе са резервом Глакне Контроле; 
4 — Осуства мародних посланика; 
Дисшш ред; Настанак прстреса у поједнностима Прсдлога 

буџета са Финаиснјским   закопом  за   буџетску 1932/33 голину. 
Гонорипци : Мита Димитрнјевић, Омер Кајмаковић, Заступ- 

пик Министра ииостраиих пословз, Ммнистар тргонипе и ииду- 
стрнје, Др. Алберт Крамер, Мивистар унутрашњнх мослова 
Др. Милан CpiiiKiih, Игњат Стефановић, Др. Иван Палечек, и 
Мниистар војске и иорнарице, Армиски ђеиерал Драгонир 
Ж. Стојааовић. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Отварам, го- 
сиодо, XXI редовии састанак Народне скупштине. 
Изволитс чути записник прошле седнице. 

Сскретар Анте Ковач прочита записник XX ре- 
довног састанка Народне скулштине. 

Иретседиик Др. Коста Кумануди: Има ли как- 
ne приметбе иа записник? (Нема.) Приметбе нема, 
записник je примљен. 

Прелазимо na саопштења. Има један извештај 
Г. Мииистра социјалне политике. 

Секретар Аите Ковач прочита да Г. Министар 
социјалне политнке и народног здравља извсшта- 
ва да he на интерпслацију народиог посланика г. 
Бранка Аврамовића o иоступку др. Матановића, 
лекара Државне болннце у Новом Саду, одговори- 
ти кад прикупи потребне податке.« 

Прстссдпик Др. Коста Кумануди: Оиај изве- 
штај Г. Министра социјалне политике и народног 
здравља прима сс на знање. Има једаи извештај 
Главне коитроле. 

Ссиретар Аите Ковач прочита да Главна кон- 
трола нзвештава Народну скупштину да je стави- 
ла визу са резервом на креднт Г. Министра просве- 
те у суми од дии. 103.992 no партији 1 n 2 буиета 
Министарства просвете за 1931/32 годииу. 

Иретседиик Др. Коста Кумануди: Овај изве- 
штај упутиће се Фииансиском одбору. Изволнте 
чути отсусгва народних посланика. 

Секретар Аите Ковач прочита; г. др. Урош Тр- 
бојевић, народни посланик, моли за шест даиа от- 
суства због хитних нрицатннх послова, и др. Јаико 
Рако, народни посланик, моли за трн недеље от- 
суства ради лечења. 

Прстседиик Др. Коста Кумаиуди: Одобрава 
ли Народна скупштииа тражена отсуства? (Одобра- 
ва). Тражена отсуства су одобреиа. 
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Прелазимо на дневии реД, na дневном реду je: 
Наставак претрсса у појединостима Предлога бу- 
џета са Финансиским законом за  1932/33  годину. 

Ha реду je Мииистарство спољних послова. 
Има рсч г. Мнта Димитријевић. 

Мита Димитријевић: Господо народми по- 
слаиици, некад у предратно време, у доба Берлин- 
ског конгреса na и доцпнје, у време анексионе кри- 
зс na и прсд Балканским ратовима, сполЈна полити- 
ка ис само наша, него и спаке друге земл>е нзгле- 
дала je, да je била ван опште народне политике и 
готово ограђена од живота иеком непрозирном 
дипломатском тајном. Споллш политика једпе др- 
жаве кретала се у тајним споразумима, који нису 
били чак ии доступни ширнм народним масама. 

Скори светскп par све je демократисао na ii 
сполјНУ политику, CKiiiivBiiin ca и>е ону непробој- 
иу тајанственост, нза које се често скривала и ка- 
тастрофа многих држава и народа. Данас, сасвим 
супротно, спољна политика толико се силела са 
животом, економским моментима, да више ne може 
бити оке ње ннкакве тајанствеиости, већ напротив, 
iina више, једноставиости н одре1)ености доступне 
за свакога грађанина, a и за јавност. У доба духа 
демократизације сполше политикс падају све оне 
дипломатске кулисе, иза којих се води ситиа игра 
надмудривања и лукавства. Народи нзлазе једни 
према другнма сасвим отворено, са сиима својим 
цил.свима, који овде онде можда су и скривени, 
али у главном теку ка једпом циљу свеоиште за- 
једнице и тражења лека једној тешкој ситуацијн 
после рата. Упоредо са животом, који брзо течс 
развијају се са истом брзнном и међуиародни 
спољни догађаји, који прелазе једни преко других 
Често и неокончано, и стварају утисак ове хаотич- 
ности, у којој се заједно са 111)11вредннм хаосом 
иалази дапас цео свет. 

AKO у памети фиксирамр који било дога1)ај, 
узмимо као пример Хуверов предлог o моратори- 
јуму ратних дугова, и пређемо све догађаје до да- 
нас, до кинеско-јапанскога оружанога сукоба, учи- 
iiiilie иам се, да je кроз догађаје прошао читав је- 
дан перпод од много дужег времена,него je у ства- 
ри три-четири месеца. И ако je овако кратак ue- 
риод, on je пун* узбу1)ен>а и неизвесних нагове- 
штаја. 

Почињући расматрање од Хуверовог предлога, 
намера мн je да тиме обележим и пернод нашег 
специјалиог кнтересовања o спољним догађајима, 
коЈи иадају баш у време почетка нашег скупштин- 
ског рада. Излажући критнку држања Краљевске 
владе ирема догађајима у том фиксираном пери- 
оду, могу одмах нагласити да наша споЛ)На поли- 
тика иде стално једиим одређеним правцем, и у 
хармонији са прлитиком наших великих савезника, 
и увек у духу пацифизма. Кад се има једаи одре- 
licmi правац, не може наступнти пикава пометња 
ii забуиа. Бранити државне интересе према спол>- 
иим дога1)аји.ма, може се само оида, кад сс пма ja- 
она свест o њима, и кад се у иапред загараитује, 
изван наше земл^е, позитивна солидарност с држа- 
вама идентичннх интереса. 

У таквом једном одре1)еном ставу наша Кра- 
љевска влада поздравила je иајсрдачније и прин- 
ципијелно предлог Претседиика Хувера o једиого- 

дишЈБем мораторијуму. Алн, с обзиром na специ- 
јални положај наше землзе, који je требало бра- 
китн, иаша Краљевска влада инје могла примитИ 
тај предлог г. Хувера, јер бн он имао за неминов- 
ну последицу, да нашу финансијску ситуацију до- 
веде у тежак положај, што се није могло учинити 
с нашим сопствеиим прнстанком. Ако се узме у об- 
зир питање наших репарација, у вези са предло- 
гом Претсед1гика Хупера, мора се одмах коистато- 
вати, да ми нисмо имали cpehe, као неке друге ве- 
лике државе, да добијемо од појединих великих 
сила, парочнто од Амернке, довољну суму за обно- 
ву наше опустошене земље. Ми смо обнову наше 
земље извршили иа бази зајмова, које смо после 
рата закл>учнли у земљи, или ван земље. Плап Г. 
Хувера предвидео je мораторијум само за ратие 
дугове, али не и за анунтете зајмова ради обнове 
земље. Према томе мн бисмо, примнвши мораторп- 
јум г. Претседника Хувера, били ослобођени je- 
дино нашнх ануитета за ратне дугове, али би нам 
остали na терету ануитети за покриће зајмоваучп- 
њених за обнову земе. Тако бисмо се ми добро- 
волјИо одрекли свнх наших репарациоиих прима- 
ња, али бисмо имали да плаћамо све друге обаве- 
зе за обнову опустошене наше земље. To би зна- 
чило за нас губнтак од 16,000.000.— долара одно- 
сио 900,000.000.— динара. C оваквим негативним 
финансијским ecjieKTOM, наша се Влада mije могла 
сложити нити ra je смела примити, што je сасвим 
оправдано и било. Народна скупштина одобрава 
овакво држање КралЈевске владе, и одаје joj при- 
знање. 

У брзом ређању или, боље рећи, у ковнтлању 
догађаја, наступила je 6 јануара ona позната уз- 
буна, с објавом ноте немачког канцелара Бринин- 
га o томе, да Немачка неће MOIUI ни сада нити ика- 
да у будућиостн плаћати репарацнје. Ta изјава 
прествљала je за Европу, за наше савезинке, па И 
за нас један нов н озбиљан проблем. 

У Паризу то je изазвало огромну сензацију, a 
подједнако у Лондону н Паризу то je квалифико- 
вано као намериа компликацнја у међунарадним 
односима и као иемачка офанзива у питању pena- 
рација. Држа11)е наших великих савезника дало je 
пуну заштиту и иашим интересима. Преовладало 
je једно Цишљење и у Паризу, и у Лондону, у од- 
носу према оваквом покушају Немачке, да сс за- 
кл.учени уговори неодступно и до краја имају по- 
ттовчти. To мишљење je добило најенергичнији 
израз у одговору француске владе. — НемачкИ 
случај саблазнио je Бугарску, која je тако1)е кроз 
уста Претседника Бугарске владе г. Мушанова да- 
ла изјаву, да ни она, због девнзпих тешкоћа, не 
може да плаћа репарације. Треба одати npusiraiijt 
еиергичном ставу Фраицуске, која je, no цену де 
мисије Лавалове владе, показала одлучност у сви- 
ма овим питањима, и убеднла и енглеску владу n;i 
потребу истог енергичиог држања, док je међутиМ 
Италија била, из својих разлога, за брисање репа- 
рација, a Америка се нзјаснила да изме1)у предло- 
га Претседннка Хувера o мораторијуму, и питања 
репарација пема ништа зајелничког. Најзад, пока- 
зало се да у оваквој зтмосфери mije могло битИ 
ни помена 6 заказаиој конференцији у Лозанн, НЗ 
дан 25 јануара, na којој се имало дискутовати 0 
репарацијама. Постигнут je сиоразум upe тога, l' 
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Јануара, o одлагаиЈу те коиферсиције. — Лош пнје 
тако pehu, окончаиа сва днскуснја око Немачких 
репарација, којима je дат провизорни моратори- 
јум од године дана, a већ се најављује конферен- 
ција за ограничење н смањивање оружања на дан 
2 фебруара ове године. Ова коиференција o разо- 
ружању, no своме великом задатку, добила je ка- 
рактер иеке врсте пове конференцнје мира, јер 
би имала за циљ> да обезбедн мир иа солпднијим 
основама. После трииајестогодиипиег спремања 
једне припремне конферепције o разоружаи,у, озо 
je питање пренесено у облику једнога пројкта, из- 
рађеиог од припремне конференције, na Савет дру- 
штва народа, чим je иочело 66 заседање Савета 
друштва народа. Пада у очи, као иеки трагичан 
наговештај, да je истовремено на дневном реду Са- 
liera друштва народа, поред разоружања, било no' 
стављено и питање кннеско-јапапског сукоба. Ta 
два питап.а, г!Оставл>ена једно према другом, — 
разоружање и рат — гкжазују да je и само Дру- 
штво народа дошло у један судбоносни положај и 
да je на преокрету своје моћи или своје слабости. 
I . JleoH Блум, позиати фрапцуски полнтичар и шеф 
једне од најмоћнијих странака пише у својој књи- 
зи „Проблеми мира" ове сугестивпе речи: „Читав 
сплет од уговора неће моћи никад бити тако зби- 
јен, да се између њих не провуче какав нови par". 
Припремна комисија за разоружаи.е радила je 
шест годииа на стварању чнсто техничког програ- 
ма, који je прошле године завршила и поднела сви- 
ма владама на одобрен>е. Исти програм примила je 
n наша влада. lio овоме пројекту за сваку државу 
треба утврдитн опште војно стање, њен ратни ма- 
теријал, њене буџетске издатке, њену обавезу да 
саопштава све у својој војној оргаиизацији и за- 
брану o употреби загушлЈИвих гасова. Ради илу- 
стровања времена у којем смо, да напомеиемо да 
je паралелно са дискусијом o разоружању у Же- 
неви, са друге стране, на далеком истоку, јапан- 
ско-кинески сукоб узимао све веће размере. Осам 
јапаиских бродова, са ушћа реке Јанцекијаига, стн- 
гло je пред Иапкин и одмах почело бомбардова- 
и,е. Сваки покушај Друштва народа, да се непрн- 
јатед>ства обуставе на далеком истоку, остао je без 
успеха. Јапан није прнмио ин Енглеско-Амерички 
предлог, нити се обзире иа Келогов пакт и одбија 
сваку интервенцију треће силе. — У таквој атмо- 
сфери наставља рад коифереиција за разоружање. 
Моменти су заиста судбоиосни и sa догађаје и за 
идеје. Шефовн делегација нзлазе сваки са својим 
предлогом. У питању je да ли he из свега тога про- 
изићи једно Друштвонарода са ауторитетом једне 
извршне воље у питап.у рата и мира, плн he оста- 
ти без те Mohn и саикцнје, парализовано упориим 
суверенитетом поједииих држава. Државе у паше 
културно доба, и после једног најстрашиијег para, 
требало бн да буду потчињеие закоиом морала и 
правде, као и сваки појединац у друштву. Сгоји- 
мо пред великим проблемом: Да ли iie појелнне 
државе изићи из својих ратиичких схватања. 

Друштво народа које би одговарало нашој 
култури треба да буде јак и гарантни израз свих 
држава које кроз идеју мира препосе на ДрУштв0 

народа све есеицијелне елементе своје цнвнлиза- 
ције. Иије Друштво народа само неефикасна кои- 
трола, јер контрола без санкције не значн иишта. 

Из тих идеја, и потпуно у духу Пакта друштва 
народа, делегат француске републике г. Тардје 
изишао je ca предлогом своје владе, обезбеђујући 
мир на бази извршне коитроле и санкције /1руштва 
народа. Да не улазим у детаље тога предлога, који 
je свима познат, казаћу само приицип на коме се 
он заснива. Француско je гледиште: да треба обез- 
бедити мир свима ефикасиим сретствима, која тре- 
ба ставити na расположење Друштву народа, a ра- 
зоружање he доћи као последпца трајпе безбедпо- 
сти и обезбе1)епог мира. Разоружап>е само he се од 
себе атрофиратп тим самим што he свако оружје 
бити нзван употребе, Енглеска теза je обрнута, a 
наиме: треба разоружање прегходпо пзвестн, n тп- 
ме обезбедпти мир. Тардје излаже ове три тачке: 
a) безбедност je основа разоружања; б) разоружа- 
ње je политичко, a не техуичко питање; и в) поли- 
тика Фрапцуске јесте n остаје у nvnoj хармонији 
с Друштвом народа. Г. Тардје тим самим чспуп.у- 
је главни смисао Лиге народа, н у духу како je jom 
пре 12 година то предложно познати француски 
пацифист Леон Буржоа. — Џон Сајмои, шеф eu- 
глеске делегације, у духу енглеске тезе, истнче за- 
тев да за сваку државу буде утвр1)еиа највиша гра- 
ница оружаља. Америка објавл.ује да се предлог 
француске делегације, ма како и интересантан био, 
nehe мо1ш прошнрнти на Cje/iHibene Америчке Др- 
жаве. Италија, преко свога шефа делегације, Гран- 
диа, у једној врло добро опремљеној форми, тра- 
жећи ефекта иа обе страие, истиче у истом духу 
са иемачким канцеларом, др. Брипингом, разору- 
жање пре свега! Италијаиско гледиште сувише je 
наклољено Немачкој, a с пуно прнзрења за Енгле- 
ску n Америку. 

Говори г. Тардјеа и немачког канцелара г. Бри- 
иинга у Друштву народа, у ствари, претстављају 
два супроита пола конферснције. Према посебиим 
политичким афинитетима, остали делегати прибли- 
жили су се, ко више KO мање, једној или другој те-. 
зн. Ha концу се чуо еклатантан говор г. Грандија, 
Мипистра спол.нпх послова Италије, у којем je 
кзражена савршена сагласност у питању разоруж i- 
и,а између Немачке и Италије. Тезс г. Грандиа, 
1фло вешто изражеие, у стварн су тезе г. Брининга 
т.ј. изједначење оружања свих држава према im- 
воу најјаче разоружаие државе,, затим ревизија 
уговора, што би значило поремећај у Европи. 

OKO тезе г. Тардјеа нашли су се груписани де- 
легација пољска и шес^ови делегација Мале Аи- 
танте. 

За сада могло би се pehu да су omi говори и 
разне тезе изазвали само један психолошкн потрес 
који je појачаи бомбардозањем у Шаигају и иснз- 
Becifomhy за светски мир. 

Гледиште и теза наше владе, онако како je то 
изложио наш Мицнстар спољних послова, г. Др. 
Маринковић, одговара духу иаше у свима момеити- 
ма прокламоване пацнфистичке политике. По овој 
тезн г. MapnnKOBnha питање се своди: како утвр- 
дити разлику изме1)У дефансивиог и 0(|)ансивног 
оружања? To je бнтна основа за свакн напад или 
препад са које било стране. Исто тако, no нашој 
— југословепској — тези, треба тражити могућ- 
ностн како одклоннти све one поморске снаге ко- 
je могу имати агресивпп карактер, чиме се узбуђу- 
је безбедност сваке државе; иајзад, како ограии- 



XXI РЕД0Ш1И CACTAHAK — 6 MAPTA  1932 

чити ратну авиЈацију Koja представља jara зло- 
слутних црних тица за безбедност и мир. Тсза г. 
Маринковића, опет у духу наше —■ југословенске 
— тежње за миром, појачана je и једним етичким 
обележјем. Тре.ба поклонити особиту пажњу пита- 
ii>y моралиог pa3opy}Kafba. 

У претресу питања o разоружању, ми можемо 
овде, у Иародној скупштиии, нзразити да иаша 
историја унапред одре1)ује и наше гледиште на то 
питање. Ми смо — Југословенн — агресивним ра- 
товима за пет векова бачени били у ропство, и ти- 
ме задржанн у сваком културном развоју, и данас, 
Ослобођени, извојевавши слободу у борби са ја- 
чима, имиеријалистнчким државама, ишпта друго 
ие желимо и ne тражимо, него царство мнра, мир 
у свнма односима, мир достојан и частан који смо 
и заслужилн. ♦ 

Ми знамо врло добро све тежине рата и баш 
због тбга за нас мир 1тредставл>а не само блапо- 
стање, него и један велики идеал којему тежимо 
да би Југославија, у пуном народном јединству 
свих Срба, Хрвата и Словенаца, дошла што пре 
до изражаја своје расие, културис сиаге. (Аплауз). 

Господо народни послапнци, учинилн бисмо 
једну грешку, ако ие би иа овоме месту задржали 
се на личнорти једнога великога францускога по- 
литичара и великог пријатеља нашега народа, г. 
Аристида Бриана. Taj највећи поборник мира, ини- 
цијатор толиких мирољубивих фактора у Друштву 
иарода, na бази Локарна, прлитички човек најви- 
шег ауторитета у свима питањима међународних 
односа, и свакад спреман и одлучан, да из забуне 
и хаоса изведе ствари и догађаје на чистнну, А\т- 
стид Брнан, расни Фраицуз, са јаком галском фи- 
зиономијом, остао je увек пријатељ наше југосло- 
венске н-ације, коју je добро схватио, и разумео 
све њене мнрол>убиве тежње, понављам г. Арнстид 
Брнан кроз дуги период од Балканских ратова, иа- 

.рочито од Светскога para, почевши од 1914 године, 
остао je увек енергични бранилац сваке иате пра- 
ведне ствари. У данима најтеже трагеднје name, 
када се ешелони наше војске нађоше полумртви и 
без noMoliH на обалама Јадранског мора, г. Ари- 
стид Бриан узео je ме1)у иашим савезницима енер- 
гичну иницијативу за наше cnaceii>e од глади, и 
још нешто више, што he у иашој историји остати 
вечито забележено, први je разумео и схватио по- 
требу оргаиизовања и ствараи.а Солунскога фрон- 
та за вслико дело солидарпости с нашим савезии- 
цима и ослобођења наше земл>е, Аристид Бриан 
притиснут годинама, и на жаЛ)ење целога света ко- 
ји верује у мир, a нас Југословеиа у првом реду, 
повукао се из активне политике. У име целокупне 
југословепске иације нека ми je допуштено и у 
име Иародие скупштиие изразити му наше југо- 
словенско нациоиалио признање. (Одобравање). 

Господо народни посланнцн, ne бих дао ком- 
плетно расматрањс иолнтике наше земље, ако се 
специјално не осврнем na одиосе са иашим сусед- 
инм државама. У место да говорим појединачно o 
одиосима са сваком нашом суседном државом по- 
наособ, ja ћу, са вашим допушташем, осврнутн се 
на теж11.у и рад на стварању балканског савеза. 

OcFioBna иде.ја ово je: сад je epi великих еко- 
номскнх груписап.а. Иа бази малог економског гру- 
mican.a ne може се стваратп једап снажан екопом- 

ски органпзам. Француска у својој целппи, или Не- 
мачка, или Јапан и Епглеска, организовани су као 
државе у једпом довољном размеру и претставља- 
ју no броју становништва тип за екопомскп opra- 
пиза.м. Међутим, ми на Балкапу мали смо пародч, 
чији су развитци спречепп мнрго којечим. И Хо- 
ландија je мала, али je имала време у својој npo- 
шлости да створп свој способан екопомски opra- 
низам и своје међународне везе. Међутим, мп na 
Балкану, mi Грци, mi Бугари, mi Арбанаси, na mi 
MU Југословепп, нисмо имали у својој прошлости 
mi времепа, пи прилике, да створимо свој сопсгве- 
irn екшомски оргапизам. Ропство под Турцима 
зауставило нас je у pa3Biiiiy за пет векова, и пала- 
зчмо се сад у екопомској слабости, и неразвијени 
пред колосима екопомских оргаппзацпја другнх 
великих земаља. Taj размер остаје n поред ове 
прнвредне кризе, јер he она npohn, a мн, раздеЛ)е- 
mi n слабп, остаћемо још слабпји са својим малим 
екопомским организмима, Сад, као слободне држа- 
ве, време je да створимо једпу економску зајед- 
пицу, прво екопомску, a затим, кад буду прплпке 
n политичку. Постојн сумп>а од које се треба mro 
пре отрести, да je споразум ме1)у нама тежак, na 
чак и пемогућ. Ми смо сви под турским ропством 
живели, ако ne сасвим у једном духу пацпопалне 
индивидуалности, оно спгурно у једпом духу еко- 
номске заједпице. Ha томе се факгу може много 
i радити и пзградити. 

Друга идеја, која нас позива на балканску за- 
једппцу, то je nama заејдппчка безбедпост. Ko зпа 
колико треба чекатн до једпог обезбе1)е110г мпра 
у свету. Шта више н за оргапизовање мира биће 
потребне региопалне групације. Једна je групаци- 
ja скандинавска те врсте, друга je балтичка, a na- 
меће се и балкапска групација. Румупнја има 17 
милиона, Бугарска 5 до 6 мнлнопа, Грчка 17 ми- 
лиона, Арбанија 2 милпопа и Југославија 14 ми- 
лиопа — скупа сви 63 мплпопа. To би био довол.аи 
број становпиштва за једну типичну екопомску гру- 
пацпју. OKO нас Немаца пма 70 милиона, Талијана 
преко 40 мплпопа, Руса 150 милиопа птд. У мору 
ових великих држава oceliaj несигурности оправ- 
дап je за сваког од nac na Балкапу. И сад та ne- 
сигурност може се савладати коопсрацијом, удрУ' 
жењем свих наших сила у један Балкански савез. 
Доста су се велике државе играле с пама, n с na- 
miiM државама на Балкану, a можда та nrpa join 
траје. 

Kao сметња за стварап.е Балканског савеза по- 
мпње се неповерење које имамо једпн према дру- 
гима. To неповерење у сушгипи више постоји у за- 
вађању nac самих с друге стране, него што има 
оспова за то између nac. Међусобпо поштовање и 
признање мора се стећи na Балкапу, ако се и нај- 
мање реално гледа на ствари и дога1)аје. 

За namy балкапску групацију, за БалканскИ 
савез, говорп много n nam географски одпос и гео- 
графске везе. Повезани смо, пре свега, морем — Ју- 
гославпја, Арбапија, Грчка n Турска — a то су 
идеалне везе. Један део наше балкапске групације 
везап je Дупавом — Југославија, Бугарска и Ру* 
муппја. — Најзад сувоземпо, једпом великом артс- 
ријом, Морава, Вардар, Солун, везапп смо најиде- 
алније за Цептралпу Европу. Географија има бит- 
ne ефекте na историју и тим самнм географија да- 
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Je најјачи принос за нашу балканску економску 
заједиицу. И културно, као што рекох, проживев- 
ши векове у зајсдннци, створили смо један општи 
менталитетј и налазимо се сви ii,i готови истом еко- 
номском нивоу. Ciic су то разлози, који he неоспор- 
но деловати за стварање Балканске економске гру- 
пације, коју баш ова привредна криза још више 
намеће и свако закашњење na томе послу значи 
подједнак губитак за cue балканске државе. 

База овога покрета пе може бити друга до 
статус кво, садашњи поредак, јер садашњи статус 
квр није резултат малих ствари и малих догађаја, 
већ огромних ратова и велимих политичких и мо- 
ралпих чинилаца. 

1 [ајзад, као круиа свега, Балканскн савсз, ако 
из економског изражаја временом до1)е и до изра- 
за политичког и војног заједничког ррганизма, 
Валкаи lic постати не само једна екоио.мска група- 
цмја Beli једиа снажна политичка заједннца, којом 
lie бнти за навек ликвидирани сви naum иеприја- 
тел>и  и све нежељене агресије против Балкана. 

() пособиим одиосима name државе с Бугар- 
ском треба само ово рећи: Југославија у иародиом 
и државиом јединству Срба, Хрвата и Словенаца, 
има у продужењу тога историјског процеса инте- 
гралну Југославију за свој идеал. 

Треба ли још доказивати потребу духовнс и 
политичке атракције са Грчком и Румунијом. И с 
једном и с другом државом везани смо не само 
прошлошћу, него je важиије још да будемо веза- 
ни и својом будућноШћу. Са Турском ништа нас 
не раздваја, a све спаја. Кад сам upe две године 
био у Анкари, турскн Министар спољних послова 
г. Тефик Ружди Беј говорио ми je ca дубокнм убе- 
ђењем o потреби пријатељске политнке на средиш- 
ној спојној линији од Београда до Анкаре, на KO- 
JOJ би лииијн Турска у пуиом споразуму с Лугосла- 
вијом, била у стаи.у и вољна да паралише са те 
линије и na једној и na другој страпи све песу- 
гласице и суседске иетолеранције, a mro je главно, 
да заједно са Југославијом и осталнм балканским 
државама одржи једпу хармонију и солидарност 
балканских народа према свакоме трећему. 

Ilaiu пријател>ски став према слобрдној и пе- 
зависној Албанији нису могле помутити многе не- 
основане оптужбе и интриге. Сва наша националпа 
политнка изражеиа je од устаика до даиас кроз 
борбу за ослобођење и чување Балкана. У томе je 
наш став према Албанији према и.еиој независно- 
сти и иитегритету. Ми смо увек чували и бранили 
њену независносг поред свих оптужаба и манева- 
ра да се иаша земл.а престави као завојевачка. 
Шта внше, у једном међународном акту, који je 
данас изгубио сваку вредност, формулисано je то 
иеосповаио сумњичеп.е, по коме су велике силе, 
1921 годнпе, мислећи да штите Албаиију од нашег 
завоЈева11>а, тражиле у Италији евентуално обезбе- 
ду Албаннје. Taj међународни акт, којп je остао 
мртво слово на хартији, славно Je демантовао не- 
основано сумшичење наше земље према Албанији. 
Догађаји су показали да никсме више није стало 
до слободе и иезависиости Албаније иего Југосла- 
внји. Пре непуие године и иаш Краљ, са висине 
престола, својом високом изјавом потврдио је.да 
je смисао и циљ наше државне политике чуваи.е 
независиости и интегритета Албаније кар неопход- 

ног услова за мир иа Јадраиу, na следствено и на 
Валкану. 

1 lama спољиа политика у односу према свима 
државама јесте политика отвореиог и лојалног 
споразума. Upe иедавног времеиа у Жеиеви, ини- 
цијативом Тардије-а позвате су подунавске земље 
да yl)y у економску сарадњу с Аустријом н Мађар- 
ском. Много upe овог мудрог позива ми смо дали 
доказа o готовости наше државе за сарадњу наше 
врсте са Аустријом, у њеним најкритичнијим мо- 
ментима. C Ма1)арском до тога mije дотло. Овој 
сарадњи сгајала je на путу политичка затегнутост 
односа1 изме1)у Мађарске и држава Мале антанте. 
Сад у последнЈе време, под тежином иривредне 
кризе, Мађарски државници гледају рсалније иа 
своју ситуацнју у Европн. Сад je дошао моменат 
за Мађарску да путем екопомске сарад11)е присту- 
пи и иолитичком зближењу. Све док je Бетлен био 
на Влади, сваком трезвеном човеку изгледало je 
да je Мађарска земља авантура, и да тражи себи 
ослонца у искоришћавању моменталних размирица 
између појединих европских држава. HcKOpmuha- 
ва сваки момепат, да се постигне политнчка реии- 
зија мировних уговора. Оваква акција довела je 
Мађарску до политичке усамл>ености, a 1)ежим 
Бетлеиа до слома. Сад у Мађарској иастаје нов ре- 
жим, крји, и ако je формално иаставак Бетленова 
режнма, ипак манифестује се тражењем бол^их и 
здравијих односа са суседним државама, н спрра- 
зум са њима који je јако потребан у овом времену 
тешке иривредие кризе. To се иарочито иоказало 
приликом 1Гослед11>е конференције Лиге народа у 
I leiiiTii, где су учествовали, поред мађарских, и 
представници Аустрије, Чехословачке, Румуније и 
Југославије. Ha тој конференцији ударен je темељ 
једне економске сарадње, која je тако потребна за 
аграрне земље дунавског базена. 

Срдачност односа Ма1)арске са нашом Краље- 
вином наговештена je, изгледа ми, необично срдач- 
пим пријемом натег новог послаиика у Буднмпе- 
тги г. Јована Дучића, човека највите културе у 
нашој земл.и, човека од духа и срца, који ће, ве- 
рујем, само помоћи још јаче  стварање те срдач- 
1IOCT1I. 

Господо, на завршетку ових расматрап.а o иа- 
шој спол>ној полнгнци, можемо с пуно права pehu 
да се у наШу мнрољубивост, у лојалност наше др- 
жаве како према суседима, тако и према осталим 
државама, ни за часак инје могло посумњати; Кра- 
л.евина Југославија иоказује сву гоговост за све 
отворене ме^ународне споразуме. Призиавајући 
права свакој држави na мирно развијање, Крал^е- 
вина Лугославија, с истим правом тражи признање, 
да као мвђународни (|)актор са свом својом снагом 
iiocrojii на овом географском положају, који оирс- 
дел^ује п.ену важност и њену високу политнчку и 
културну улогу (Живо одобравање). 

Претседник др. Коста Кумаиуди: Има реч г. 
Кајмаковић. 

Омер Кајмаковић: Господо народни прслани- 
ци, ja сам прошли пут у иачелној дебати pekao, да 
hy се у специјалном претресу исцрпније позаба- 
внти спољном службом. Алн како je за специјални 
претрес одре1)ено једно врло кратко време због 
ванредно великог броја пријављених говорника, ja 
сумњам, да ћу MOIUI TO своје обећање потпуно да 
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извршим. Због тога ja ћу испустити све цМфарске 
податке, којк се односе на материјалне и личне 
расходе овог ресора, na ћу одмах прећи на главно 
питање. 

Господо, наша спољна политнка, као што вам 
je познато, иде одређеном когссрвативном лиип- 
јом једие наше наслеђене традиције, и стоји у ве- 
зи са савезницима, било из круга држава Мале ап- 
танте, било ваи тога круга са великим државама 
наших савезника. Ha во1)Си>е спољие политике ути- 
че миого разиих елемената, нарочито се то можс 
и сме да каже данас послс para, кад су сс многе 
прилике помериле, и кад су се и у том правцу ком- 
иликовали проблеми. У одиосима између народа и 
појсдиних држава играју не малу улогу и приврсд- 
iiii ii трговински моменти. Како за једну државу 
претставља иарочито важно питање равнотежа и 
актнвност трговинског биланса, као mro je то про- 
шли пут подвукао и г. МИнистар финансија, при- 
родпо je, да државс траже наслоиа у практичној 
спол>ној политици обично иа оне земље, са којима 
се пружају добри изгледи на корисну и целисход- 
ну замену добара. 

Господо, често пута спол>на полнтика руково- 
ђена нскључиво политичким разлозима, одудара 
од приврсдних интереса. Наша држава je у једном 
веома иитересаитиом положају у том погледу. Kao 
изразито аграрна земл>а наравио да у сполјНОј по- 
литицн ми треба да тражимо додирне тачке и са 
оии.м државама, које су изразито иидустријске 
земље, јер ми морамо да признамо једиу истину. 
AKO се окренемо око себе и погледамо на name са- 
везиичке земл>е, морамо констатовати једну чип.е- 
ницу, a то je да ми у тнм својим савезиицима не 
можемо наћи довољно потрошача у оноликој мери 
колико то изискује nam трговински актнвии би- 
ланс, a ако погледамо на другу страну, ми ћемр 
видети, да код оних иарода с којима ми додуше 
живимо у извесним нормалним међусобним одно- 
сима, као тто се TO званичиим језиком каже, алп 
с којима ти односи иису потекли из извесног ме- 
ђусобног непосредног поверења. 

Каквим путевнма nama трговинска политика 
мора да иде ja мислим, да je прилично јасно. Kao 
држава arpapna na југонстоку Европе, ми имамо 
преимућства и бол>е mance од свих других балкан- 
смих држава и то у виду путева и саобраћајиих ар- 
терија, којс пас везују са западом. Мн, господо, 
граннчимо од северозапада na свс до западних 
обала натег Јадранског мора са државама које су 
изразито индустријске земл>е. Te државе упуКене 
су no својој привредној структури na нашу зем- 
л>у, јер one могу да утроте нате привредне и no- 
љбпривредне продукте у ономе облику, у коме je 
тај извоз фактично и потребан. 

Мени се чиии, господо, искрено говорећи, да 
се ми ннсмо у довол>ној мери у прошлости кори- 
стили тим изузетно повољним положајем натм.м п 
тим нашим географским положајем. Државе, го- 
сподо, које бн се могле у економском погледу пот- 
пуно да допуњују, на жалост, оне се у политич- 
ким погледима разилазе. Маравно, господо, за јед-. 
иу сполјНУ политику, која се мора руководити по- 
литичким резонима, неоспорно да je овај проблем 
врло тетко решити. Ja иислим, господо, и опро- 
стите ми моју нескромност да улазим у тај проб- 

лем, да nama спољна трговина мора, ако KOIICMO 
да водимо рачуна o своме проспернтету, мора да 
тражи своје путеве и да се, у колико je могуће, 
еманципује у изналажењу тих путева од наше зва- 
ничне спољне полнтике. 

Господо, ми морамо прнзнати да смо ми no- 
вол^ие ситуације из скорнје протлости пропусти- 
ли и да мх niicMO искористили. Ви ћете ми дозво- 
лити да ja наведем један пример за то. 

I lp/e извесног времеиа, ви ћете се сећати, да сс 
у ополтој политици гшјавило једно питање на 
дневном реду, и то питање т.зв. аустро-немачки 
протокол. Тада се радило o царннској унији тнх 
двеју држава. Целокупна nama ттампа, a иарочи- 
то стручиа штампа бавила се исцрпно, и могу да ка- 
жем, сасвим објективно овим питањем, и тај тон 
објективне критике и објективног посматрања то- 
га дога1)аја био je на дневном реду у натој ттам- 
пи за време од два месеца, док то пнтање није 
дотло пред Друттво Народа. Ja се сећам из тога 
времена врло добрих и документисаних чланака у 
„Политици", „Времену" и „Трговинском Гласпику" 
у којима су се чланцима износили од прнлике 
овакви погледи на ту иату трговииску спољну по- 
литику, као mro сам имао част да вам мало пре 
говорим. Исто тако могу да вам кажем да je и 
штампа тих држава, o којима се радило, тако1)е 
показала врло много паж11>е и разумевања за ири- 
вредне везе с нашом државом. Од прилике истак- 
ло се овакво мишљење. Аустрија и Немачка пред- 
стављају један индустријски блок држава, који je 
no своме гравитирању економске експанзије упу- 
ћен на југоисток, a то зиачи на Југославију. 

,lep ова држава не само што за индустрнју не- 
мачку претставља једног потротача, него та држа- 
ва има у својој руци путеве Дунава и Вардарске 
долине, куда je једино могуће да се креће привре- 
да Немачке ка Леванту. Тада се и то говорило да 
Југославија за Немачку не игра само улогу потро- 
шача њеннх артнкала, и Немачка за југословенске 
производе улогу потрошача, иего највише због то- 
га mro, господо, мн претстављамо као држава Ју- 

гоистока и Средње Европе једну чињеницуј са KO- 
JOM мора оваква једна привреда, као mro je немач- 
ка, прво да рачупа. И у томе тренутку ja мислим да 
смо ми могли да искористнмо за себе одлнчне maii- 
се које су ее иама тада указале. Али као mro ре- 
кох, дотло je TO питање пред Друттво народа, и 
мн смо званично све те конце и добре изгледе пре- 
секлн. Ja мислим, господо, да иати полнтички са- 
везници пс.мају разлога да кривим OKOM, или са 
евентуалним HenoBepeibCM, гледају на name односе 
са државама, na односе који су нам диктовали 
просперитетом нате привреде. Јер наши привред- 
ни одиоси између држава, у овом случају између 
наше државе и других, ништа не умап.ују зиачај 
политнчкнх пркјателЈСтава. У свмма, господо, са- 
везима полнтичке природе, и с обзиром на нате 
траднције и nauje сентименте, ми знамо да iie, го- 
сподо, пресудну улогу играти nama оријентација 
према Фраицуској. Пријател>ство између нашег 
народа и великог Фраицуског иарода за нас је 
исувите драгоцено, и оно претсхавља нату про- 
шлост и пату будућиост. To je ваи сваке дискуси- 
је. Што се тнче ових економских наших иптереса, 
господо, ja сматрам да споллш политика мора o 
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томе да поведс рачуна, да ти нашн скономски ии- 
тереси морају за њу да буду од значаја. Најзад, 
господо, да се овде задржим. Ja знам на пример, и 
таквих држава, господо, које имају политичких са- 
веза и пријатељстава са другим државама, која су 
пријатељства сасвим искрена н сасвим. добра, али 
које државе ипак траже путеве и могућности за 
привредне односе. Ja, на пример, знам да наша бра- 
iia Чсси у томс иравцу имају једну врло јаку и 
врло живу привредну пропаганду у Немачкој. Ja 
зиам на пример, господо, да nama браћа Чеси уме- 
ју каткад да буду н врло сентиментални у Берли- 
ну, кад je у питању какав посао. Иако нас, господо, 
може бнти данас нзвесни ревизионистички цил)еви 
n тежње појединих држава деле и уливају код нас 
неповерење према њима, ja мислнм, да he привре- 
да, и да he будући екоиомски односн утрти путе- 
пе зближења и на тој страни. Јер реаизионистич- 
ки планови и мишљења, no томс питању, диферен- 
цирала су се код свих држава које су за ревизију. 
Данас, господо, iiHiaibe: како гледају Немачка и 
друге државс у Европи ira питањс ревнзије иије 
једно исто. Ja могу, на пример, да кажем да се ре- 
визноиистнчки погледи Немачке и оннх других др- 
жава Средњс Европе, сукобљавају. 

И чак можда Немачка у питању ревизије у 
Дунавском базену заузима исти став, који и мн. И 
то из простог разлога што смо ми против те реви- 
зије с тога, што сматрамо да би једиа држава, која 
би могла да произиђе из оваквог ревизионистич- 
ког плана, била експернменат у рукама извесних им- 
перијалнзма у нашој околини, и да би била елеме- 
нат немира у овом крају света. Немачка с тога што 
би њој стајала na путу прнвредне експанзијс- на 
Дунаву једна таква држава, и mro би joj спреча- 
вала аишлус са Аустријом. To су, господо, при- 
вредие ствари, — како питање те ревизије није та- 
ко трагичпо, ми нс требамо онога треиутка кад се 
оно постави да заузмемо став', који не може да па- 
1)0 један извесии континуитет са политичким резо- 
иима и најзад нашим привредним интересима. 

Видите, господо, сад смо дотли случајно и иа 
аншлус. Ja hy бита слободан, да се сада дотакнем 
n тога питања. Ja ие знам, господо, затто би ово 
питање аишлуса претставл^ало јсдно питање које 
би се косило са натим ннтересима. Ми врло добро 
знамо, да смо ми дрведени у сплет таквих п[)илика 
и такав положај, кад треба да отворимо оба ока у 
бризи за своју сигурност иа границама. Ако na 
пример нсмачки колос сиђе na Бренер, и 11:егову 
тежину осети Бренерска граница ja мислим да би 
ми у томе случају бнлн растерећени од извесних 
брига, и страха од евентуалности, која би иас мо- 
гла да задеси, судећи no искуствима која смо у 
скорој прошлости имали. [Јајзад mije искљу- 
чено да би у евеитуалпим заплетима и напа- 
дима на нашу самосталност међународну, Ау- 
стрија могла врло лако да подели судбину Вел- 
гије у рату. Мислим да у случају приближења 
граница великих држава учинило да се рела- 
ција cnaia паралише у iiaiijy корист. Ja сам, 
господо, говорио o томе да видите каквих 
има елемената и грађе за једну Добру спољну 
иолнтнку, a у вези са нашим политичким саве- 
зима у тражењу нових путева треба да иду пара- 
лелно и нитереси наше привреде. Ja сам, господо, 

говорио ово не с тога, што не бих мислио или mro 
не бих веровао да и Краљсвска влада o томе води 
рачуна, јер знам да Министар спољиих послова 
према својој способности и према ауторитету који 
ужива, апсолутно дорастао једној ситуацији у как- 
вој се ми налазимо, ситуацији која he нас одвестн 
и иа путеве да до1)емо до извссног регресирања у 
иашнм прнвредиим интересима на страни. I^ocno/io, 
ja нз тога разлога mro верујем да je то и Краљев- 
ској влади познато и да Краљевска влада води o 
томе брнгу и старање, ja hy, наравно, да гласам 
за овај буџет. 

Претссдппк Др. Коста Кумаиуди: Има реч за- 
ступннк Министра нностраних послова г. др. Алберт 
Крамер. 

Заступник Мтшстра циострапих послова, Mu- 
нистар трговине и индустрије Др. Алберт Крамер: 

Господо народни посланици, o основним праи- 
цима и методама спол>не политике Кралзевиие Лу- 
гославије јавио мпеп.е и у iiamoj земљи н ван и.е 
било je у потребним тренутцима довољно обаве- 
штаваио. Крал>евска влада je и за ове три мннуле 
године свога рада, у отсуству Народног претстав- 
ништва, повремеиим речнма нашег узвишеног Кра- 
л>а и изајвама Гооподина Мииистра ииостраних no- 
слова умела увек да макар и у најкраћим погезима 
обележи принциле н дух, којим je инспирисана 
Краљевииа Југославија у вођењу своје спољне по- 
литике. КралЈевска влада одредила je своја гледи- 
шта иа све конкретне проблеме који су се постав- 
љали и који се иоставлЈају у међународном живо- 
ту држава. 

У сагласности са титуларом министарства као 
iberoBOM заступнику част ми je изнети вам, господо 
наррдни посланици, своја схватања o актуелним 
проблемима у међународнрј политици, као u акци- 
ју К1)алЈевске владе у том правцу. Увереи сам да 
ћу nanlin код вас иа потребно разумевање међу- 
народних интереса и достојпе улоге која joj при- 
пада у великој светској заједници. 

Сматрам за дужиост да вам подвучем да nama 
ииострана политика и у погледу свога циља и у 
погледу својих метода остаје непромењена и да се 
у томе погледу она креће у знаку контипунтета. 
Циљеви и методе које je Југославија себи поста- 
вила од свога почетка, у основи својој остају исти. 
Циљ name пиостране политике јесте одржање ми- 
pa и консолидовање међународног политичког по- 
ретка. Садатња Крал^евска влада остаје верна TO- 
Me цил>у. Краљевска влада чини све напоре да се 
raj цил. постави и остане као аксиома међународ- 
не политике и она he у томе погледу остати и на- 
дал>е неуморна. Она сматра да joj иа то дају права 
и међународни поредак, заснован уговори.ма o ми- 
ру, и да je na ту њену акцију познвају не само mi- 
тереси Југославије, neli тако исто и велики идеа- 
ли и припцнпи, које je себи поставило цивилизо- 
вано човечанство. 

У службн мира и утврђивању садашњег међу- 
народнот поретка, Краљевска влада развијала je и 
развија двојаку акцију: с једне стране активним 
учешћем у Друштву Народа, сдруге стране стал- 
ним напором да се односн Југославије са суседним 
другим држава1\1а учврсте тто тешњим и пријатељ- 
скпјнм везама, како би на тај начии namoj земљи 
да.ла карактер одлучног фактора мира и обезбеди- 
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ла joj мирнн развнтак. У поратном систему међу- 
народне полнтике и духу, који je произашао из ве- 
ликих дога1)аја 1914—1918 годние, Друштво паро- 
да има да буде камеи темељац на коме се има до- 
вршити зграда 1мира; ono je главна антеиа за одио- 
се измеЈју држва. Одржању и развијању тс иисти- 
туције тежи свест свнх иарода. Одржаи.у н развит- 
ку те институцнје упереин су и иагшри Југославнје 
и КралЈСВска влада сматра за част што својом 
сталном акцијом у Друштву народа доприиоси раз- 
витку међународне солвдарности и пријатељском 
стишавању међународних сукоба. Она Ке и иада- 
л.е остати на томе терену са најбољом вером да iic 
тиме допринети како интересима наше земље, тако 
и интреснма целог света. 

Поред ове опште тежи.е за одржавање међу- 
народиог мира и њене акције у Друштву народа, 
Краљевска влада nocBeiiyje нарочиту пажњу раз- 
внтку што бољих односа са суседиим државама. У 
том цнл>у Југославија се стара да унесе сав потре- 
бан дух за узајамним поверењем и расположењем 
и тиме створи атмосферу што искреније сарадње. 

Са свима нашнм суседима старали смо се и 
старамо се да развијемо шго тешње економске ве- 
зе, јср je развитак економскнх веза један од нај- 
успелијих путева и за политичко зближење. Тешко- 
he иа које у том погледу у извесиим правцнма на- 
илазимо, не долазе никада са наше стране, и увс- 
ренн смо, да je пут којим идемо најсигурнији да 
тих тешкоћа нестаие. 

У тим напорима иата политика може ићи тим 
сигурнијим путем, јер се може ослањати на солид- 
пу саради.у иаших савезника у Малој антанти. Овај 
тројнн савез, којн се у јуну месецу 1930, споразу- 
мом између трију чланова, претворио у једну трај- 
му организоваиу институцију, главна je база наше 
иностране политике у Средњој Европи и једна од 
главних гаранција мира у овом делу Европе. Hamu 
ме1)ународ1ги односи јесу најсрдачннји и најискре- 
ннји и погледн влада Краљевше Румуније и Ре- 
публнке Чехословачке идептични су у овом погле- 
ду са погледима Краљевске владе. Делегације Ма- 
ле антанте, поред уобичајеиих свакогодишњих са- 
станака, на којима се претресају политичка пита- 
п.a na којима се увек констатовала истоветност по- 
гледа и метода у акцији, и сада су у Женеви ту 
своју истоветност погледа још једиом манифесто- 
вале. 

Наши односи са Великш силама остају као n 
досада односи најискренијег пријател>ства. Влада 
Краљевине Југославије са нскреном радошћу и ие- 
прекидним интереоовањем прати велике напоре Ве- 
ликих сила, на одржан.у и учвршћењу мира, и ona 
he ca своје страие учиннти све, у колико се њс ти- 
че, да oBiiM силама олакша те напоре. 

У великим ме1)ународ11им п[Јоблемима, који су 
сада на дневиом реду, a који интересују директ- 
ио иашу зсмл.у, иаше се држаи.е инспирише тек 
споменутпм припципи.ма. Ha великим међународ- 
ним скуповима, na којима се дискутовало o при- 
вредним проблеми1ма с обзиром иа дапашњу општу 
привредну депресију, МИ смо се увек старали и 
старамо се да наше интсресе доведемо у склад са 
интересима оправданим и других држава. Мере, 
које смо предлагали no нашем најбољем увереи.у, 
такве су, да one воде доволјНО рачуиа n o иашим 
и o ту1)Им интересима. Ако се оваквим 'мишљењем 

и мерама нису увек свп инспнрисали и ако постоји 
утисак као де je по неки интерес надвладао прин- 
цип сарадње н економске солидарности, која je у 
овим тренутцима, у интересу свнх народа, потреб- 
нија више но икада. Међутим, и поред свнх тешко- 
iia ми се иадамо да he се у највећем интересу свих 
заинтересованих држава поћи потребиим путем. 
Крал.евска влада je спремна да разумном и објек- 
тнвном решењу свих ових великих проблема при- 
ступп најлојалиије. Екоиомска криза која несум- 
њиво данас има огромног утицаја на међународне 
односе, утицала je да се поново обрати пажња на 
Дунавске земље. Сви предлози, na ма са које črpa- 
ne и ма у којој (ј)орми се onu појављивали, увек 
iie наилазити на нашу гоговост да nx ca симпати- 
јом узмемо у расматрање, под условом разуме се, 
да се њнма ne руши стање створ.ено ме1)упародним 
уговори.ма, n да им je цилј ојачање добрих одпоса 
и одржап>е мпра у Европи. 

Питање репарација, које се протеже од 1918 
године и o којем je раоправљено на безброј ме1)у- 
народних конференција, требало je да добпје, као 
што je познато, коначпо решење споразумима за- 
кључепим у Хагу, у јануару 1930 године. 

У погледу репарационих обавеза Аустријске 
републике, Хашка конференција једногласно je 
решила да се Аустрија у будућпости ослободи 
свнх обавеза. Овим je само сапкцпописано једно 
фактично стање, пошто Аустрија, још од 1923 го- 
дине услед тешких економских и финансијских 
прилика, пије вршила репарациопа плаКања. 

Са Бугарском постпгпут je споразум, прсма 
коме исплата бугарског репарационог дуга има да 
се нршп no извеспој  скали до  1960 године. 

Главне липнје споразума са Ма1)арском пот- 
писаних у Паризу априла 1930 године позпате су. 
Ма1)арска потир1)ује своју обавезу да плати суме 
прописане одлуком компсије за репарације од 
фебруара 1924 годппе и обавезује се пстовремепо 
да he се na име тако званих специјалних потра- 
живања која проистичу из Тријанонског уговора 
q миру, вршити, почев од 1 јапуара 1944 године 
до 1966 године закључно, плаЈиш.е сталиог апуи- 
тета од 13,5 милиона златних круна. 

Kao одредбе које су од великог интереса за 
нашу Краљевиму, треба истаћи и оне којпма се 
предвиђа образовање фонда A и Б ради коначног 
регулисања рекламација, које су против name др- 
жаве подиглп пред мешовитпм судовпма ма!)арски 
држављани, поводом примене аграрне реформе' 
као и свију других нерешених питања односно 
примене извесних чланова Тријанонског уговора 
o миру. 

У погледу ремачких репарација, Хашким eno- 
разумом утврђена je висина репарационих обавеза 
Немачке као n модалитети њихове исплате. Овај 
споразум добровол.по и у најсвечанијој фс»рми 
примљен од стране Немачке Владе. 

Удео name државе у немачким п^аћањима, no 
одбитку апуитета заратне дугове, изпоси за вре- 
ме од 37 годипа просечио око 66 мплиона златнИХ 
марака. Потребно je одмах истаћи, да je ова сума 
намењена, у главпом за обештећење приватних ли- 
ца, за накнаду штете, које су нашој земљи нанете 
ратом као и пепрпјател.ском окупацијом; за ре- 
копструкцију n подпзап.е иаше привреде; за ИС- 
плату потпоре инвалидима и т. д. 
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Кад се узму у обзир ове чнн.снице, т. ј. када 
сс има у виду разлика изме1)У суме иаших репа- 
рационих примања од Немачке и сума које ми не 
би т|)ебал11 да плаћамо,, прома Хуверовом мора- 
торијуму, савезницима за отплату анунтета иашнх 
ратних дугова, a која на нашу штету износи око 
!)00 милиона динара, што cruapa спецнјалаи поло- 
жај иаше државе у питању репарација, јасно се 
намећу разлози због којих КраЛ)евска Влада није 
могла пристугшти племеннтом предлогу Претсед- 
ника Сједињених Америчкнх Држава, Г. Хувсра, 
o одлагању за годнну даиа, почев од 1 јула про- 
шле годнне плаћања ратних дугова, под условом 
да и Владе поверилачких држава одложе за исти 
период времена сва cuoja примања из исмачких 
репарација или на име потраживања ме1)у савез- 
ницима. 

Овај оправдан став КралЈевске владе наишао 
je иа потпуио разумеваи.е и признање чак и од 
самог Комитета стручњака, који je заседавао у 
августу месецу прошле годиие у Лоидону, a коме 
je био задатак да доведе у склад Хуверов мора- 
торијум са одредбама Јанговог плана. Јангов план, 
међутим, у погледу наше државе, остаје и даље 
једиии правни докуменат којим се регулишу уза- 
јамни односи између поверилачких држава и Не- 
мачке. 

Ma захтев немачке владе, Бапка за ме1)ународ- 
не обрачуие сазвала je тако звами Специјални са- 
ветодавии одбор, који je заседавао децембра пр. г. 
у Београду. Taj одбор имао je да испита оправда- 
кост немачких навода, т. ј. да Немачка, ради одр- 
жања стабилности свога новца, неће моћи да пла- 
ha условни део ануитета, после истека Хуверовог 
мораторијума, т. ј. од јула ове годиие. Овај од- 

.оор подисо je свој нзвсштај свима заинтересова- 
ним владама. 

Поводом закл>уч1<а који садржи извештај Са- 
петодавиог одбора, a у вези са целокупним репа- 
рационим проблемом, одржа11е се јуна месеца о. г. 
иова ме1)ународна конференција. 

Господо посланици, Краљевској влади стало 
je да подвуче, да она води рачуиа o стварним чи- 
њеницама и да je инспирисана највећом помирљи- 
вошћу у пита11)у репарација и Влада je готова да 
и допринесе сваку могућу жртву у повољном ре- 
iiieii>y. Али Краљевска влада не може пристати ни 
на какво једнострано решење којим се ne бтл у 
оправдапој мери водно рачун o нашим иитересима 
n тражило од иас веће жртве но од других, lin у 
ко.м случају ми нећемо моћи пристати ни na какво 
рвшење, које би се у овом важиом питању доио- 
сило o иама и бсз нашег прнсустиа. 

Наша схватаи.а у питап.у ограничења оружа- 
и,a (ј)ормулисано je већ од стране нашег Министра 
иностраних дела г. Др. Маринковића. Mu смо и 
досада сарађивали, a и од сада смо спремни да 
пружимо нашу пуиу сарадп.у, да оио питање до- 
бије једно повољно peiueii>e. У томе раду nama 
држава учествује без задње мисли n не траже&и 
никакве личне политичке добитп. Mn сматрамо да 
до поволјПОг penieii.a no питап.у ограпичења ору- 
жања може доћп само тако, ако се ono пи са једпе 
страпе не буде сматрало као прилика да се попра- 
ви свој и погорша туђ положај. У томс смислу 
Краљевска влада сматра, да je безбедпост држава 

претходни услов за проолем ограничења оружања. 
Безбедпост држава и питање ограпичеп>а оружа- 
ња у теспој су везп и једпо се од другог не може 
одвојпти. Мир ne може бнти осигуран само чиње- 
ницом што би државе свеле своје паоружање. Pa- 
зоружању мира претходи осећање безбедностп, a 
то се осећање може створити само тада ако се 
створе потребпе мере да се мир одржи и безбед- 
пост држава загараптује у потпупостп. У осталом, 
Краљевска влада je расположепа да испита сваки 
конкретан предлог за ограничење оружања и ona 
i.e се ca своје стране старати да на бази изнетог 
схватања no гштању ограпичења оружања допрп- 
nece што je могуће више оргапизацији Mni)a и ме- 
1;упародпе безбедпости. 

Предајући вам, господо народни посланици, 
овај извештај o naiiioj ипостраној политпци, ja 
верујем, заједпо са осталпм члаповима Крал>евске 
владе, да ћете се и саии уверити да je nama ипо- 
страна политика инспирисана искреним осећањима 
мнрол>убивости и потрсбпе ме1)уиародпе сарадње, 
n да je, гредећи тим путем, КралЈевска влада no- 
служила достојпо и пптересима нашег узвишеног 
Краља и иптересима земл>е и народа. (Аплауз). 

Претссдиик Др. Коста Кумануди: Завршен je 
претрес буџета "Мпнистарства иностраних послоиа 
и сада ћемо гласати. Молпм r. известиоца да из- 
воли читати партију no партију. 

Известилац Ото Гавриловић прочита предлог 
буџета расхода Мнпистарства ипостраппх послова 
заједно са подпетпм амандманима, који гласе: 

Раздео VI —  Munucmapcmno   нностранпх  послоиа 
Глава 1—VII — Заступништво у иностранству 

Парт- 362 За повратак у домовнну 
н т. д., место дип. 58.032.— 
ставити дин. 64.480      .    . 6.348.— 

Парт. 363      Путни,   подвозпи,   селид- 
бени   и   курир. трошкови 

поз.  1  Путнп и ПОДВОЗНИ   трош- 
кови, место дин. 162.000.— 
ставити динара 180.000.— 

поз. 2 Селидбени трошкови, ме- 
сто дин. 72.000.— ставити 
динара 80.000.— 

поз. 3 Курирскн   трошкови,  ме- 
сто дин. 36.000.— ставити 
дннара 40.000.— 
Тако да цела партија ме- 
сто дин. 270 000.— изпоси 
дин.  300.000.—    ....       30.000.— 

Парт. 364      Трошковн   за    извршење 
међупаролпих уговора 

поз. 4 Трошкопи друштва народа 
и т. д. место д. 1,274.812.— 
ставитп  дип.   1,425.000.— 
Тако да цела партија  из- 
носи место д. 1,351.694.— 
дин. 1,501.882      ....      150.188.— 

Парт. 365     Управни трошкови 
поз. 1 Особени трошкови, место 

дип.    108.000.—    ставити 
дин. 119.350.— 
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поз. 2 Канцеларијски трошкоии 
место дниара 2,045.040.— 
стаиити   дип.   2,272.920.— 

поз. 3 За одржапање држаппе 
зграде и т. д. мссто дип. 
90.000.— ставитн дииара 
100.000.- 
Тако да целп партија ме- 
сто дии. 2)24'3.040.— из- 
носи дип. 2,492,270- 

Парт. 366 Разлика na курсу место 
дип. 28,075.945,— стаинти 
днн.  31,195.494,—    .    .    . 

249.230.— 

3,119.549.— 
Снега VI раздео, повећава   се   за   дии. 3,555.415.— 

Претседник Др. Коста   Кумануди:    Прима ли 
Народна скупштина прочитану партију 348? (При- 
ма). Објављујем да Je Народна скулштина прими- 
ла партију 348 према предлогу Фкнансијског од- 
бора. Изволите чути дал.е. 

Известилац Ото Гавриловић прочита редом 
партију no партију заједно са предложеним аманд- 
манима,  a према  предлогу Финансијског одбора. 

За овим je Народна скуиштина, гласајући се- 
де(Бем и устајањем o свакој појединој партији у 
смислу члана 102 Устава н § 67 Закоиа o послов- 
ном реду у Народној скупштини, примила цео бу- 
џет расхода раздела VI Министарства ииостраипх 
послова и то од партије 348 до закл>уч1ГО napinje 
369, a према предлогу Финансијског одбора за- 
једпо са предложеппм  амандманима. 

Претседник Др. Коста Кумапуди: Буџет Мппи- 
старства иностраних послова je прпмљен. Прела- 
зимо на буџет Министарства унутрашњпх послова. 
Има реч Министар унутрашњих послова г. Др. Ми- 
лан Сршкић, 

Др. Милап Сршкић: Господо пародни посла- 
ници, ресор унутрашњих послова био je пре 6 ја- 
нуара 1929 годппе највише од свих осталих грана 
државне управе изложеи неповољним утицајима 
ранијег политичког стања у земљи. Око п.ега су 
пајјаче запљускпвали таласп пеобузданих поли- 
тичких страсти, n у п>егов рад настојали се мета- 
ти разни партпјски утицаји. Љеговп органи, no- 
чевши од службеппка Министарства na до пајмап.е 
испоставе, с највећам муком су бранили слободу 
своје званичне управпе акције, n na жалост — 
веома често je нису могли одбранити, a ако су je 
одбранили били су пзложени интригама n nepce- 
куцпјама, одпосно, у обрнутом случају, доцнијим 
осветама, које су nx неминовно стизале, na ма кад 
то било. Такво can.e природно je морало компро- 
митоватп n укочити npaiui n успешни рад, a уни- 
зити углед многих oprana уиутрашиЈе државне 
управе n подчинити их личним расшУложењима 
неодговорних појединаца n група. Било je и тада 
одличних пзузетака ме1)у органима управне вла- 
сти, који су се тим утицајима опирали, и којп су 
при свем том вршилп своју тешку n одговорну 
дужност. 

Ни једпој кп другој грани државне управе 
mje настало одакшање као у ресору унутрашње 
управе, кад je лш necnocno стап.е пресечепо и no 
чео пов живот државе, у ком су оживелп сви ства- 
р^лачки импулои n кренули у правцу реорганиза- 
цпје целокупног јавпог живота. 

У правцу реорганизацпје своје струке n ре- 
форме свога рада кренуо je тада одмах, n ресор 
унутрашње управе, вођен тада кроз трп године, 
све до почетка ове године, јаком руком мога пред- 
ходника, господппа Претседника владе. 

Мипистарство унутрашњих послова, као вр- 
ховно надлештво тога ресора, добило je у изврше- 
n>y нових форми o уређењу врховпе Државне упра- 
ве, једпу спажпу и целисходну формацију својих 
јединица, и утврђену ситематизацију звања n ме- 
ста својпх службеника. 

Новим законским .прописима дата je и п.его- 
вим подручпим властнма пова, модерна структура. 
Тим законсккм пропнспма, у извесном смнслу пз 
основе je измењена организација уиутрашње упра- 
i',e, њена делатиост и одпоси њених службепика. У 
општим управним властнма створило се начело 
административног обједишавања. Код банова и 
среских пачелиика уједињепи су сви послови on- 
ште управе. Мпмо њих, и без оргапизацпопе везе 
са њима, ne могу да постоје никакве друге власти 
пз областп опште управе, питп поједина Mnnn- 
старства чији ресори улазе у склоп/опште управе 
могу издавати ^редбе, правилнике и пачелна упут- 
ства општпм управним властима, a да претходно 
ne чују мишљење Минпстарства унутрашњих no- 
слова. 

Ha raj пачпп зајемчеп je складан рад опште 
управе и упрошћена je ова важна грана државне 
администрације. 

Обједињавап^е администрације no пословима 
опште управе изазвало je n прпродпо пораст рас- 
хода, нарочито у почетку, јер je сав дио издатака, 
KOJU би ипаче у бановинама, срезовима падао na 
остале ресоре, остао иа терет ресора унутрашњих 
послова. lio nn овп пздатцп упрошћеном адмппп- 
страцијом постојали све мањи. Тако je буџет овог 
ресора Beli у 1931/32 годинп смањпо се према pa- 
nnje.M ca 27,930 746 дипара. Сада пак, у овом пред- 
логу буџета расхода, расходи ресора унутрашњих 
послова смањени су у дуплом изпосу према лап>- 
ској годипп, n то ca 55,113.140 дипара, одпоспо, 
према предлогу Фпнанспјског одбора, где се пред- 
виђа даља редукција расхода за 20,003.073 динара, 
смањења расхода овога реоора, према буџетској 
години која je na нзмаку, износила on сјјормално 
75,116.213 динара. lio, као што сам већ нагласио, 
у Финансијском одбору Народне скушитине, треба 
npn том узети у обзир joni n то, да je, no најно- 
вијој реорганизацији Врховне државпе управе, 
Општа државна статистика почев од почетка ове 
године, ушла у састав Мипистарства унутрашњих 
послова, те да према томе, кад се 8,148.274 динара 
колпко се у овом предлогу буџета предвиђа за 
њене расходе, дода помепутом с.мап.еп.у расхода 
овог ресора, то смањење стварно износи у ового- 
дишњем бумету 83,264.487 дппара. To значи да се 
сада предлаже омањење расхода овога ресора, 
према расходима у години 1931/32, за 13'Vo a према 
расходпма у годппи 1930'31 за 16n/o. 

Kao nno видите могућпост уштеда, коју наМ 
даје ново ваљано уређење струке искоришћено је 
у зпатпој мери. 

Али како су се у самој струци знатно увећалн 
n пословн свпх oprana, цептралппх n подручниХ 
овог ресора, оправдапа je крајп.а опрезиост при 
даљној штедњи да се ne би овој важној струии 
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сувише всликом редукцнјом њсних сретстава уко- 
чио рад, особито због сразмерно највећег смање- 
ii.a у личним расходима. Веч овако велико смање- 
и.е буџета расхода намеће свим органима подруч- 
ног ми министарства дужност, да уложе у службу 
и крајње сзоје силе, како би, потпуно извршили 
задатке које нам намеће унутрашња yiij)aBa земл.е, 
њена заштита и безбедиост. 

O појединим смањењима под партијама рас- 
хода нећу подробније да говорим, јер су иаведени 
у предлогу буџета и у извештају финаиснјског од- 
бора. Хоћу овде да истакнем само иске нарочите 
моменте. Лични и материјални расходи за жандар- 
мерију, који износе, без мало, две трећине расхо- 
да овога ресора, наиме 355,051.731 дииара, смање- 
Hii су само за 13,436.190 динара, тако да ово сма- 
ii.cibe, према целокупном смањењу овога ресора, 
износи само седми дсо смањења његових расхода. 
Вретежни део смањења расхода, и то у износу 
од 69,838.297 динара, пада, дакле, на све остале 
делове овога ресора. Кад сс то уочи, видн сс тек 
јасно какав значај има ова буџетска редукција за 
управу и полицнју у ужем смислу, јер н.их углав- 
ном и погађа. Знатно смањење je, даље, спрове- 
дено рсдукцијом броја службеника овога ресора 
од 8.836 на 8.257, na редукцијам њиховнх принад- 
лежности и дневничарских награда, која je у 
прошлој години спроведена, као и редукцијом 
специјалннх награда oprana јавне безбедности, и 
најзад, знатном редукцијом материјалних расхода 
који су сведени на најмањи износ за иравилно от- 
премање послова, особито кад се узме да се из бу- 
џета Миипстарства унутраипвих послова снабде- 
вају сиа стрЈДЈна одељења банских управа и сви 
стручни референти среских иачелстава, дакле ор- 
гани осталих седам ресора опште управе, срет- 
ствима за огрев, осветљење, канцеларијски мате- 
ријал и кирнје. У погледу редуцирања материјал- 
них расхода истичем смањење од милион динара 
за поверлЈИве полицијске потребе, дал.е смањење 
од 5,700.000 у партији за учествован>е државе за 
смештај управних власти no Закону o унутрашњој 
управи и смањење од 4,300.000 у партији за помоћ 
општипама na издржавање полиције, ова два no- 
следп.а, врло знатна, a и иначе веома значајна 
смањења резултпрају из намере осповапе у да- 
Haniii>oj потребп државних финансија, да се рас- 
ходима државиог буџета пмају покрити само no- 
требе неизбежне за правилно функционисање слу- 
жбе која je поверепа поједиппм  ресорима. 

Новпм закопскпм прописима o реоргапизацијп 
струке, a у првом реду закопом o унЈГграшњој 
управи, до детаља je сређена администрација и 
створеп je потребап ауторитет oprana упутрашње 
управе, како политичко-уцравних тако и полициј- 
ских. Ресорска администрација pacnopebena je na 
мипистарство као врховпу цептралу, na девет бап- 
ских управа, 338 срезова, 25 срескнх пспостава, 

1 управу града Београда, 9 управа полиције, 30 
претстојпиштава полиције и 18 комесаријата же- 
љезничке и пограничке полиције, Рад Министар- 
ства се врши кроз четири одељеп.а и Генерални 
ипспекторат унутрашње управе. 

lipe него mro пређем na излагање главних ре- 
зултата дапашп.ег рада власти и oprana ресора 
унутрашп.пх послова, начела n правца, којима су 
се npn том роководиле, могу и морам уопште да 

изјавим да су постпгпутп резултатп рада у пре- 
тежпом делу апсолутпо задовол^вајуКи n да je 
данашњи, строго дисциплинбвани, a npn том зна- 
тно квалификованији кадар службеника уиутраш 
n.е управе прожет дубоком свешћу o важности и 
величини задатака и цил^ева којима служи, и да 
се руководп потребом озбпл.па старања за све ин- 
тересе грађана и државе који су му поверени. 

Управно одељење Мпппстарства унутрашњих 
послова продужпло je у 1931 годипи свој рад, за- 
почет 1929 n настављен 1930 године, na принци- 
пима и идејама: да се народу да боља савремена 
управа, да се утврди вера у једпакост грађана и 
правицу, да се ауторитет власти уздигпе n учвр- 
сти, да се чпповпички кадар ове гране jom већма 
квалитативпо поправи и регенерише увође^ем 
младих школоваппх спага у његове редове, да no- 
дручпп органи буду што ближе народу, ради раз- 
вијања међусобпог повереп.а n успостављења mro 
тешње везе, како бп се то mro бол.е ставили у 
службу пајглавппјем задатку државне управе: раз- 
вијању и подпзап.у духовне и материјалпе култу- 
ре парода. Овај рад je у 1931 годпни био интензи- 
вап и опсежап. Закопом o чиновницима поставл.е- 
ne cv строге порме у поглсду квалификација и на- 
предовања, алп су у принципу задржане и све нор- 
ме допете у законима o упутрашп.ој управи, o 
бапској управп n полицијском извршном особл.у, 
да бп се омогућило искоришћавап.е старог, у слу- 
жби прекаљеног и ако ne формално потпуно ква- 
лификованог особл.а и постепено прелажење на 
строжији услове o квалификацијама. 

11ова поставл,ења ресорског особлЈа вршена су 
врло ограничено, уз потребне моралпе и школске 
квалификације, и то само na упражњепа места, 
услед чега су још у буџетској 1931 годипп постиг 
нуте знатне уштеде на личне издатке, 

Премештаји су вршени само у пајпужпнјем 
обиму, кад еу то потребе службе n особепи инте- 
рес тога подручја захтевалп a npn том никако ни- 
су губљепе из вида и личпе n породичне прилике 
премештених службеника пошто се парочпто же- 
лело да им се да прилика, да", осигурани са те 
črpane, све своје cnare посвете својој дужпостп. 

Унапређења, периодске повишице и заостала 
степеновања вршепа су пормалпо и без застоја. 
Ово je нарочито повољно утпцало да рад oprana 
унутрашње управе буде брз, експедитиван n пун 
воље, јер су се сведочили да се води рачуна да 
вредпи, марљиви и заслужпн буду na време награ- 
bemi. Истом тачношћу отправљани су пословп ре- 
гулисап.а пензијских принадлежности без и пај.ма- 
ii.е застоја. Контролна служба над радом подруч- 
них власти n органа опште Управе вршена je ове 
године врло интензивно како no службеној потре- 
бп тако n na жалбе из парода. 

У току спровођења Закона o називу и подели 
Крал.евипе na управпа подручја и Закона o бан- 
ској управи, као и закона у унутрашњој упра- 
ви утврдило се да je потребно вршитп п 
извеспе коректуре у погледу арондирања срезова. 
У том циљу пздапи су потребни прописи, na су 
седишта срезова n то: орацжог, опленачког и ка- 
черског, оспован je и нов срез раванички и мет- 
лички; одређено je седиште среза пово марофског; 
и промењепо je подручје срезова прелошког, луд- 
брешког n копривничког; укинута je среска испо- 
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става у Ћуприји, a послове je преузео срески иа- 
челннк иовообразованог среза раваничког; обра- 
зован je бањскн полицијски комесаријат у Врњач- 
кој бањи, a комесаријат   погршичне   полиције у 
Фердинандовцу, a укинута су престојништва град- 
ске полицнје у Пећи и Ђур1)еццу. 

Донесен je нови Закон o удружењима, зборо- 
вима и договорима, којн даје слободу сваке и 
друштвепе и политичке акције у том правцу, уз 
једнно ограничење, да та акција ие, смије имати 
карактер ни регисшални ни племенски. 

Овој идеји треба да служе и прописи o уре- 
ђењу пррмета'филмова и организацији и раду др- 
жавне филмске цеитрале, која je недавио основана 
прн Миннстарству Јшутрашњих послова. 

Од почетка 1931 год. отпочели су судови н иа 
територијп апелационог суда београдског да при- 
мењују иови кривични судскн поступак и Мини- 
старство je издавало сходна објашњења за прави- 
лан преиос послова оие врсте са полицијских 
устаиова на среске судове, односно државна ту- 
жиоштва. У вези с тим, пројекти закона o нступи- 
ма н o иступнам поступку у тсжу су израде у духу 
Устава и новог законодавства. 

Најзад, да би се што upe дошло до изученог 
ii осиособлЈеиог полицијско извршног оообља, те 
да би се нарочито у градовима полицијска изврш- 
и.а служба изједначила, и no васпитању и дисци- 
плини, ннтензивно je paljeno na изиршењу Закона 
o полицијско-извршном особљу. Ha основу овлаш- 
ћења пстога закона издати су већ n пзвршепи про- 
nnen o централној школи за полицијске извртне 
службепике n службепом оделу n наоружању др- 
жавних полицијских извршних службепика. 

У току године указала се потреба ne само де- 
лимичпе промепе закона o жандармерији, него и 
измепе n допуне целог тога закона, a с обзиром 
na пове принципе у Закону o чиновницима и За- 
кону o устројству војскс и морнарице, као n с об- 
зиром na пово државно управно уређење, са којим 
треба да се и жандармеријске формације покла- 
па ју, na je све то и спроведено у споразу.му са Ми- 
нистарством војске и морнарнце, n донстп cv no- 
требно извршни ггрописи. 

Закон o општем управном поступку ступио je 
na снагу у току 1931 годипе и дао je врло добре 
резултате, a у везп с тим и пословпик за опште 
управне властп, чиме се je упростила, изједначила 
и моде1)нпзовала паша управа. 

Поред својих послова na припреми закона, 
уредаба и правилника, Управно оделење повере- 
пог мп Миппстарства дало je TOKOM целе године 
1931 своју сарадњу n приликом оцењивања нео- 
бпчпо велпког броја закопа n других иорматиипих 
nponnca свих осталпх ресора. 

Ступањем na снагу Устава Крал>евипе Југо- 
славпје од 3.-1Х-1931 године Миппетарство упу- 
трашп>пх послова добило je задаћу у главпом све 
срганизаторне послове око образовања народног 
претставништва. 

У првом реду обзпап.еп je Закон o бпрачким 
спнсковпма a na оспову овлашћења у том Закону 
издати су nponncn o (|)ормуларима сталпог бпрач- 
ког сппска и заједппчког нмеппка. Дал.е су пздатп 
nponncn o обрасцу заппсппка бпрачког одбора и 
образац посланичког пунамоћства, a одмах затим 
je обзнањен и Закон o изменама и допунама Зако- 

na o пзбору народних послаппка за Народпу скуп- 
штину, Мпппстарство упутрашњпх послова je об- 
знанило Закон o нзбору сенатора, Закоп o послов- 
пом реду у Народпој скупштипи и Закон 0 ПО- 
словном реду у Сепату. 

У одредбама Устава од 3 септембра прошле 
годппе истакпуо je да се организација општпп- 
ских управа и делокруг њиховог рада и.ма уреди- 
ni особИТИМ закопом no пачелу самоуправе. По- 
требно he бити да наша општина, као основна, и 
адмшшстративна и самоуправна, јединица, својом 
оргаппзацпјом коју треба овпм закопом да добије, 
буде оспособлЈепа да да пупу меру своје делатпо- 
сти н у погледу задовол>еп>а како народних потрс- 
ба тако n оппх дужпостп које држава општини 
буде одреднла. 

Иаше опшгипе палазе се дапас песумп.пво у 
CTaihy које се, свакако ne може обележптп као 
добро, поглавнто и зато што немамо joni закон- 
ских одредаба које би одговарале потребама до- 
ба у коме жнвпмо. (Вурпо одобравапЈе). Mame on- 
mnine функционишу под разннм законима, који 
се, впше мање, дапас пмају сматратп као несавре- 
мепк  н   застарели.   (Бурпо  одобравап>е). 

У многнм бановинама у пугледу општина ва- 
же два закопа a у Дупавској баповппи na пример 
важе три општппска закона. Разумл.иво je, кад се 
то зна, да нас садаП)е стање у коме се палазе name 
општине ne може задовољити. Доп01пеп>е једпп- 
ствених и савремепих закопскпх одредаба no 
предмету организације и функционисање наших 
општина, без сумње, je пеодложпо n прешно, 1 la 
том предлогу закопском се већ сада у Mnnncrap- 
ству ради.  (b>pno одобравање). 

Један од пајтежпх задатака овог Министар- 
ства je управно-полнтнчкп падзор пад самоупра- 
вама. 

Taj се падзор дапас изражава, док се ne до- 
nece повп Закоп o општинама и o банском Beiiy, — 
у поставл>ењу општппскпх претседника и других 
часппка, — као n бапских већника. (Пл.е.скање). 

Настоји се увпјек, да се na ове положаје no- 
ставл>ају људп пеукал.ане прошлости, који пмају 
пупо смисла за локалпе прплике n потребе своје 
oniirrnne, л^уди којп пмају угледа и повереи.а у 
том крају; и љубавп и воље да na TOM положају 
исински послуже na добро и корист својих сугра- 
bana. (Бурпо бдобравање и пљескање). 

Ту ће требати свакако na ашого страпа ствари 
коправљатп, јер пзбор л>уди nnje свуг!)е најбољи* 

Мепи he у сваком копкретпом случају бити 
драгоцепо мишл>ење n тамошњег г. посланика o 
личностима моје na те положаје долазе или са тих 
положаја тпеба да иду, али морам у папред да na- 
гласнм да he моја одлука И одлука мојих подруч- 
них oprana бити потпупо независна од свачијег 
субјективног утицаја, a да hy се n ja и мојп opranu 
прн допошењу те одлуке руководпти само обзп- 
ром, дали onn збпља пспуп.ују rope споменуте 
услове. (Одобравање). 

To исто важи и за бапске већнике, 
Предлог Закона o општинама n o пзбору бан- 

ског neha у смислу Устава већ се припрема и мени 
he битн врло мпла свака сарадша, помоћ n суге- 
стија и вас г. пародппх послаппка који прилике 
поједпппх крајева најбоље позпајете na овом те 
niKOM послу. (Пљескање). 
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Нарочито ће та ваша помоћ добро доћи на pa- 
ду око арондирања општина. 

A дотле nonpaBjbahe се mro je најпрече, сво- 
дећи те промене на најмању и најнужнију меру. 

Закон од 3 октобра 1929 годиие, поред тога 
што je iiamoj Отаџбини дао назив који je манифе- 
стација нашег државног и народног јединства и 
идсје пуне једнакости, равноправности, извршио 
je иоделу наше Краљевиие на управна подручја, 
на бановиие, чнје су границе одређене само са об- 
зиром на географске, економске и саобраћајне при- 
лике и само са обзиром на цил> да бановине буду 
велике и сиажие привредне и управне једииице, 
способне да одговоре свима оним захтевима који 
су на II>II.\ постављеии, како у иитересу стаиовии- 
штва којн их насел)ава, тако и у интересу државе, 
као целние. Ha овај начии нова управиа подручја, 
na која je наша држава подељена 3 октобра 1929 
године с једне стране постаЛа су, као што je у сво- 
је време згодно речеио, ниструмепат за брисање 
наших међуплеменских разлика и за наше нацио- 
нално спајање, док су са друге стране сретно дала 
пуну могућност да се спроведе једна кореиита ре- 
форма иаше управе, у правцу, да се кроз њу оства- 
ри принцип административне деконцеитрације, на 
супрот оном ранијем крутом централизму, који je, 
као што je познато, са својим иеповолЈИИм резул- 
татима у свима правцима створио противу себе on- 
ime 11езадовол>ство. Ранијом поделом наше Краље- 
вине на 33 области није бпо, као mro знамо оне- 
могућен партнкуларизам нашик историјских по- 
крајина и свнх оних сепаратистичких тенденција 
које je наша зајединчка несрећна прошлост у иа- 
слеђе оставила. У ствари — и то треба нарочито па- 
гласити — ранијом поделом на области само je 
свака историјска покрајниа била подељена иа из- 
вестан број области. Из те чињеиице резултирао 
je нужно onaj претерани централизам, свакако у 
уверењу да je једино он у стању да сачува и ora- 
рентује народно и државпо једииство. Централна 
власт, Министарства — задржала су била и сувчте 
много власти за себе, иако je и Законом o општој 
управи од 1922 годиие учињен покушај да се спро- 
веде у иеколико административна деконцентраци- 
ја. Било je мииистарстава, као mro се celuiMo, која 
нису хтела да се одрекну извесних својих надлеж- 
ности и ако су им то и законски прописи изричи- 
то налагали. Са пуио тачности може се то рећи и 
тврдити да je рђава подела земл.е на области ло- 
гично донела цеитрализам који на пракси није Mo- 
rao показати добре резултате. (Одобравање). 

Корстиће се искуством, које je, без претерива- 
ii>a, доста скупо плаћепо, извршена je аодела name 
земље на девет бановииа, при че.му се руководоли- 
ло ргапред помеиутим разлозима и моментима, чи- 
ме je створеиа могућност да дођемо до једне до- 
бре управе које у данашње доба ne може бити, као 
што je документована нскуством п наших и других 
држава, без административне деконцеитрације. Оиа 
се састоји у томе mro се министарствима оставља 
опште управл.ап.е пословима. највиша коптрола, 
законодавна ииицијатнва, a Ј^етавање појединих 
предмета само у oiniM случајевнма кад се тн пред- 
мети одиосе иа државу као целнпу. Администра- 
тивном деконцеитрацијом, icoja je код иас спрове- 
дена кроз оргаиизацију банских управа, има се по- 
стпКи, прво растерећивање централних рласти, дру- 

го, брже отправљање послова, и rpehe — mro je 
•1ако})е од особите важности — правилннје отправ- 
л>ање послова, потто су власти иа које су мини- 
старства преиела те послове, будући ближи наро- 
ду и његовом животу, у бољој могу1шос'ги да за- 
пазе и боље оцене све момеите које при то.ме тре- 
ба имати на уму. 

Hame баповине, како je Закоиом од 3 октобра 
1929 године одређено, претстављају не само управ- 
не него и самоуправне јединице са надлежношћу 
necpaBibeno много већом него mro су нмале раније 
области. One идеје којима се руководило при до- 
Homeiijy овог закона унете су и у Утсав од 3 сеп- 
тембра np. године. У Уставу, као што вам je по- 
знато, доволлш јасно су одређене и наглашене све 
оне смернице no којима треба бановине, као само- 
управпе јединице да добију своју потпуну органи- 
зацију да би могле успешиа вртити своја права и 
своје дужностн које проистичу из одређене им 
надлежности. 

Према уставним одредбама, у бановини као 
самоуправној јединици, има постојати Бановинско 
веће и Бановински одбор. Бановинско веће, бирано 
општим директним и једнаким правом гласа, дакле 
саставл>ено од иародиих претставника, имаће у 
'војој надлежности и доношење бановинског бу- 
мета и бановииских уредаба са закоиском снагом. 
Kao самоуправни извршни opran, који 1>е пз своје 
средине бирати банрвинско веће, у бановини he no- 
стојати и Бановински одбор. Овај Бановински од- 
бор поред осталог, има израђивати предлог бано- 
винског буџета и чипити поаребне предлоге у по- 
гледу постављап^а бановинског чиновништва. За- 
коиским одредбама које се имају донети да би се 
поменути уставни прописп увели у живот, с једне 
страие биће створепа могућност да сам парод пре- 
ко својпх преставника учествује у делован>у бано- 
вина, као самоуправиих јединица са широком пад- 
лежнотћу, a ca друге črpane, баповипе he Моћи 
датп пупу меру у задовол>ава11)у свих оних мпогпх 
n разноврсних иароднпх потреба o којима се one, 
као самоуправпе јединице ,имају старати. При пз- 
ради ових законскпх одредаба 6iilie ncKopnmiieno 
досадање искуство, до којег се дошло са обзпром 
на досадање дслова11>е баповппа, као самоуправ- 
ких јединица. Ha сваки начип, npii томе, сматраће 
се као драгоцена и сва ваша запажања, која у том 
погледу ви, као народпи претставппцп пмаге, n ко- 
је ће ми код израде овог посла добро послужити, 

Активност баповина у свима правцпма, у kp- 
јима су од како постоје, деловале, нзвршујући им 
одређене задатке,.— може се, без претеривања, об- 
јективпо pelin, била je задовољавајући. При томе, 
разуме се, ваља имати на уму парочито ова факта; 
да уствари бановине дејствују тек nemio више од 
две године; да су највише и времеиа н срества мо- 
рале, сасвим природпо, као пове ипституције, у- 
трошити na своје формирање одпосио организова- 
ње, и да су им многи закони, допетп после 7 но- 
вембра 1929 годипе, када им je Законом o бапској 
управи прописапа надлежпост, одредплп n мпоге 
нове дужпоси. 

l\i\ бих бар у неколико показао резулгате koje 
су бановине до сада дале, слободаи сам да вам у- 
кажем само на иеке податке. 

У правцу подизап.а пол.опрнвреде баповипе су 
до сада: 
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1) Устаиовиле 268 тријерских станица (Савска 
16, Врбаска 60, Дринска 41, Зетска 33, Дунавска 54, 
Моравска 24 и Вардарска 40); 

2) Разделиле пољопривредних справа 1.978 
(/1равска 133, Врбаска 789, Приморска 730, Зетска 
151, Дуиавска 115 и Вардарска 60); 

3) Разделиле селскционисаног семена 2,809.828 
кгр. (Дунавска 123.000 кгр., Савска 985.500 кгр., Вр- 
баска 300.000 кгр., Приморска 76.000 кгр., Дринска 
230.000 кгр., Зетска 160.500 кгр., Дунавска (il.OOO 
Ki'p., Моравска 210.0000 кгр. и Вардарска 663.828 
килограма). 

4) Осиовале 2.363 модерна бетонска 1)убришта 
(Дравска 1.283, Савска 900, Приморска 50, Зетска 
40, Дуиавска 55 и Моравска 35). 

5) Осиовпле новнх расадника 74 (Савска 13, 
Врбаска 3, Приморска 2, .Дринска 21, Зетска 1, Ду- 
навска 8 н Вардарска 26). 

6) Саградпле силоса за жнто и стомну храиу 
307 (Савска 300 и Дунавска 7); 

7) Раздслчле приплодних грла 10.328 (Драз- 
ска 1.750, Савска 3.599, Врбаска 1.460, Дринска 615, 
Зетска 405, Дунавска 2.056, Мрравска 300 и Вардар- 
ска 143) и 

8) Одржалс 856 ползопривредних течајева 
(Дравска 52, Савска 256, Врбаска 110, Приморска 
113, Дринска 10, Дунавска 143, Моравска 5 и Вар- 
дарска 167). 

У погледу подизања стручне народне просвете 
бановине су до сада: 

1) Подигле 469 иових зграда за оснозне школе 
(Дравска 37, Врбаска 102, Дринска 52, Зетска 13, 
Дунавска 78, Моравска 95, Вардарска 92), a сем 
тога поправиле су 52 зграде за основне школе; и 

2) Подиглс су још и 5 зграда за гимназије. 
Сем тога, уз noiMoli бановина одржано je, ради 

народног просвећнвања, 111 домаћичких течаје- 
ва, и основане су 192 народне читаоиице. 

За овим, бановине су до сада изградиле 328 
километара нових путева (Дравска 75, Савска 13, 
Врбаска 60, Приморска 68, Зетска 61 и Моравска 
69) no томе, one су иодигле нових, реконструисале 
и поправиле старих мостова 1.064, a извршиле су 
п оправке постојећих путева у дужини од 6.578 км. 

Извршују^и својс задатке у циљу подизања и 
чувања народног здравл>а, баиовине су подигле 50 
нових болпица, 52 амбулаите, 9 дечјих домова и 
1.215 разних објеката (као купатила, бунара, водо- 
вода и т. д.) за асанацију села. 

Кад je реч o делатности баиовина ваља и на 
овом месту истаћи и факат да су бановиие, поред 
послова које су или при^миле од државе илн су 
преузеле од ранијих области, бавиле се и многим 
пословима које раније иису радиле ни држава ни 
области. 

Општа економска депресија, која je владала у 
току прошле ii ове године, имала je иесумњиво 
своју реперкусију м на делатност бановиие, те je 
потребно upii оцени те делатиости имати непреста- 
но н то у внду. Бановииски издатци, односио бано- 
вински буџети, са обзиром на поменутут привред- 
пу депресију, морали су бити доведени у склад са 
екоцомском снагсш народа. Иначе, бановинске фи- 
нансије налазе, и несумњиво, још у периоду (ј)ор- 
мирања, и нема сумње да су потребне нарбчите 
мере и у погледу саставЛ)а1Ба и остваривап.а ба- 
новинских буџета, mio he,  евакако,  бити  решено 

saicoiHOM o самоуправиим финансијаиа, који спре- 
ма Господин Министар финансија. При изради о- 
вог закона свакако ће се нарочио имати на уму да 
се ова самоуиравна тела, na и бановине, упуте да 
своје буџете састављају строго према економској 
снази народа н стварннм и неопходиим потребама. 

За про^суђивање и оцеиу досадањих буџета ба- 
новине и њиховог финансирања уопште, ваља и.ма- 
ти, уза све што сам до сада поменуо, на уму на- 
рочито н чињенице: прво да je осниван.е бановина 
у основи зиачило једну потпуно корениту рефор- 
му; друго, да су бановике добиле надлежност и 
миого већу и много ширу од наддежиих бивших 
области; треће, да je ова надлежност бановина од 
момента њиховог креирања доцније многим новим 
законима зиатно проширивана, те je то неминовнр 
морало повуКи и нове сретства, да би бановине мо- 
гле те нове дужности извршивати; и четврто, да 
je пораст издатака односно буџета Бансвина не- 
миновно морао резултирата из чињенице да je би- 
ло у првим годинама постојаи.а ових самоуправ- 
них јединица, потребно чинити и многе иивести- 
ције и задовољити многе друге потребе које je не- 
опходно повлачила ова чињеница. Ла свим овим пе- 
мам намеру да кажем да се ипак не би могли чп- 
нити u оправдани приговори буџетирању Банови- 
на. Ja сам само хтео да се при Том имају на уму, 
ради објектквности, сва напред наведена факта. 
ОвогодншијИ банбвински буџети 1)асхода биће све- 
дени na најрационалнију меру. Тако je према оце- 
ни г. Миинстра финансија сведен буџет: Вардарске 
баиовине са 18.1%; Врбаске са 35.6%; Дрииске са 
23.1%; Дунавске са 19.7%; Зетске са 65.5%; Морав- 
ске са 26.4%; Приморске са 47(l/r; Савске са 34 ми- 
лиона; Дравске са 37 милиона.'— Коиачну одлуку 
no овоме донеће Министарски савет. -— Смаи.еи.е 
расхода послужиће у првом реду снижењу троша- 
ринских дажбина Бановинских. 

Kao што вам je познато, Министарство уну- 
трашњих послова, према Закону o уређењу врхов- 
не државне управе, има као прве дужиости: Да се 
стара o државној безбедности као и личној и имо- 
виој безбедности и o одржавању јавног мира и ре- 
да. У вршеи.у ових дужиости, Министарство уну- 
трашњих послова своју делатностмора да упупује 
у два правца: прво, да предузима потребне мере и 
акције, са циљем да са једне стране онемогући из- 
вршење кривичних ради.и, уперених било протнв 
државне безбедности, било протнву личне и н.мов- 
не безбедности, и, уопште, противу јавног реда и 
мира, и да, с друге стране, проналази, хвата и пре- 
даје суду извртиоце кривичних дсла свих врста. 

Социјалнн и политички поремећаји, настали rio- 
сле светског para, и у вези са тим донели су у ре- 
зултату да су екстремии и разорни елементи доби; 
ли знатнији утицај на народне масе. To je изазва- 
ло потребу да се све државе предузму за заштиту 
своје сигурности и за одржавап>е постојећег по- 
ретка потребие мере. Hama држава поверила je 
предузимање и извођење ових мера одел^ењу Ми- 
нистарства унутратњнх послова за заштиту држа- 
ве. — Запажено je да разориа акција, упуКепа про- 
тиву нате државе и противу постојећег поретка v 
н.oj, у највећој мери бива дирижирана нз ино- 
странства. Тако je било раније na je тако и даиас 
Комуиистичка акција такође je na разне начине пр- 
државана, као mro je несумњиво утврђено, из ипо- 
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страиства. Ho ова акција била je увек на време от- 
кривена и сузбијаиа, те je стање у погледу њеног 
cy36njaiba, може се pehu, задовољавајуће, — Pa- 
није се иарочито јако осећала акција терориста 
који су прелазили из једне суседне земље. Ова ак- 
ција имала je sa поглавитн цил> да иностранству 
гфетстави како у нашој држави нема сигурности и 
да у iboj постоји иезадовољство народних маса. У 
току прошле године, било je седам упада ових те- 
рориста у нашу земљу. lipu томе било je четири 
покушаја атентата на железничке објекте, a три 
покушаја атентата имали су, како je утврђено, де- 
монстративни карактер. У овим упадима учество- 
вало je 17 лица, од којих су (i убијепи a двојица 
живи ухваћени. Док су остали успели да се преба- 
це оиамо одакле су дошли. Kao што се види у овим 
случајевима органи јавне безбедности својом рев- 
ношћу постигли су задовољавајуће резултате. Не 
мања заслуга за ово спада и тажшњем становни- 
штву, које, непрезајући ни од каквих жртава, са 
пуно преданоети и патриотизма раме уз раме са 
органн.ма јавне безбедности мотрн и сузбија ову 
терористичку акцију. 

OCII.M кзложеног постоји и разлран рад уперен 
против uaiue државе од стране једне маи.е групе 
политичкнх емиграната коју воде два позната ве- 
леиздајннка, од наших судова па смрт асуђени. 
Оии су се у почетку ограничавали само на вршење 
дефетистичке акције и пропаганде у иностранству 
противу name Отаџбине. Прошле године уз помоћ, 
несумњиво иама нелријатељског иностранства, ста- 
вљан je експлознв у путничке вагоне, који су, као 
тако звана „курсиа кола", улазили у нашу земљу. 
Тсмпнран да експлодира na нашој територији, овај 
експлоз»в својим ужасним дејством проузроковао 
je неколмко убистава, људи, жена и деце. Чим je 
утврђено откуда се и како врши ова злочнначка ак- 
ција, од стране наших власти, предузете су потреб- 
ие мере, и она je дал>е онемогућена. 

Kao што видите, од стране Министарства уну- 
трашњих послова и његових oprana учињено je 
све, да се онемогућава и сузбија свака разорна и 
злочиначка акција уперена против безбедности na- 
me државе и поретка у њој. 

Пола^ећи од принципа који je дошао до изра- 
за и у народној изреци, да je боље и лакше зло 
спречити nero лечити, — Министарство унутраш- 
ii,x послбва руководило се тежњом да Организује 
пЈто боЛ)у и потпуиију превентивну службу у циљу 
обезбеђења и гарантовања личне н имовне безбед- 
ности у земљи. Ta тежња имала je, без су.ми.е, no- 
воЛјНИХ резултата, mro се најбоље документује 
статистичким податцима o кретању кримииалитета. 
Ови подаци показују да се број убистава у 1931 
годни у одиосу према броју убистава у 1930 годи- 
iiir смањио преко 31%, злонамерних 11ал>евииа са 
41%, и разбојништава са 24%. Уопште, узевшн у 
обзир свеврсте тешких кривичних дела, може ее 
рећи да je број овпх у 1931 годипи био знатно ма- 
n.и од 11.иховог броја у 1930 годиии. Једино ее, и 
то незнатно, за 42% повећао број крађа у 1931 го- 
дини a пешто више повећао се број кривичних де- 
ла: кварења пугова, железпнчких пруга и постро- 
jeiha, прављења лажног новца н прикривања и ја- 
таковања. Број иступа, такође, повећао се са 10.83 
процента. 

Ha смањење криминалитета, Hecy.\iibHBo, уз о- 
стало, iiajiumie ушче добро организована превен- 
тивна служба јавие безбедиости, a та елужба може 
се успешно вршити еамо преко једие довољно раз- 
гранате и добре организације установа и oprana, 
способних и довољпо кнструисаних. У погледу ове 
n опакве оргаиизације нарочито ее миого учинило 
за последп.е три годппе. У 1929 години допошењем 
прописа o организацији управних и полицијских 
власти постигло се тако потребно изједначење слу- 
жбе јавне безбедпостп, и створеп je, тако рећи, je- 
дан организам без којег je та служба готово немо- 
гућа. Сем тога, за ово време, учињено je, уграни- 
иама могућности, много за стручиу спрему органа 
јавне безбедностп. Један број полицијских чинов- 
ника, изабраних конкурсом, слат je у иностранство 
у цил.у студија. По завршетку студија ови су чи- 
новиици упућени na службу у већа полицијска пад- 
лештва. Сем тога, да би се полицијски извршни 
службеиици оспособили за испуњавање својих де- 
ликатних п важних дужности, и да би cer тако, до- 
био један њихов стручно способан и поуздан ка- 
дар, у Зе.мупу почетком прошле године основана 
je Централна школа за полицијске извршне служ- 
бенике. Резултати које даје ова школа, како се до 
сада утврдило, потпупо су задовољавајуНи. 

И у погледу стручне спреме жандармерије учи- 
n.eno je и чппи се пепрестапо мпого. Курсевпма, 
створеним такорећи joni у почетку њеног форми- 
рања, постигло се да су оргапи жандармерије даm 
врло добре резултате у служби јавне безбедпости. 

Колико добре резултате вршења евоје службе 
дају opranu јавпе безбедпости (полицијскп служ- 
беници н жандармерија) најбол>е ћете се уверити 
из факта да je пеуспешпо истражених кривичних 
дела у 1930 годиии било само 3% a у 1931 години 
само 2.5%. 

И као помоћни органи судова, којима je no- 
вим кривичдаш законодавством у целој земљи ста- 
вљено у дужност вођење истраге no кривичним 
делима, полпцијске власти и жандармерија у nc- 
трапама бпле су од несумњиве корпсти. 

При оцени вредности наших oprana јавне без- 
бедности n њиховог вршења службе, ваља уз на- 
пред поменуто, имати na уму да се они пмају да 
боре n ca једпом особеном врстом злочинаца, по- 
знатих под именом хајдука и качака. Но, благода- 
pelui, опет у првом реду, ревнооном вршењу дуж- 
ности полицијскнх oprana n жандармерије, данас 
na територији наше државе има још свега два о- 
глашена хајдука, који и сада врше кривична дела. 
У 1930 годиип њих je било девет. У току те године 
уништен су четири. У 1931 годики уништено je од 
преостале петорице њих тројица. 

Kao што се сећате акције качака и нашим Луж- 
нп крајевпма била je парочпта жпва у првим го- 
динама после ослобођеша. Захвал.ујући удруже- 
пим напорима полицијских oprana, жандармерије, 
граничне трупе и месног саповннштва, ona je све- 
дена на најмању меру. У току 1931 године било je 
пет качачких упада. У њима je учествовало 28 ка- 
чака. У борбглш које су са њима вођене убпјепо je 
6 качака, једап je pan.en a један ухваћеи. Остали 
су успели да умакну преко границе. 

Сем досада побројаних дужпостп које прои- 
стпчу пз слулсбе јавне безбедпостп, Министарство 
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уиутрашњих послона, односно његовом одељењу 
јавне безбедности — остављено je у надлежиост и 
Bpmeibe још неколико специјалних дужности, и то 
или унутраш11>им законодавством или мејјуиарод- 
иим коивснцијама. Ледиа од тнх дужностн je ста- 
рање o јавном саобраћају, Последњих година у 
циљу регулнсања овог саобраћаја издато je мио- 
штво прописа, чије je извршење ставл.ено у дуж- 
ност органима овог Министарства. 

Иаше Министарство унутрашњих послова у 
духу ме1)ународне конвенције око сузбнјања трго- 
mme белим робље.м и опојним дрогама као и OKO 
сузбијања правЛ)еи>а лажној новца. 

Сем тога, од стране овог Мшшстарства, у no- 
следп>е време, гтоказано je нарочито старање за 
отварап.е што бол>е техиичке полицијске службе 
у земљи. У том циљу био je слат извесан број ir..- 
лнцијских службеника у иностранство, ради специ- 
јализирања у криминалној техници, Ocnocoo'i.aiui- 
ii ем ових службеиика створена je могућност да се 
у свим бановииама обрааује техничка полиција. 

Ради потпуности слике o раду oprana Miimi- 
старства унутрашњих послова — односно oprana 
јавне безбедшости изиосим да je у служби јавие 
безбедности у току 1931 године погинуло 7 a pa- 
њено 16 жапдарма. 

У почетку овог излагања ja сам, као што се 
celiaTe, изнео да je снага иаше жаидармерије, како 
се види нз предлог овог буџета, 18.203 човека. Ра- 
ди вашег обавештења, напомињем да полицијских 
извршних службеника има 2.499. Овај број mro 
треба имати иа уму, улази у onaj, у почетку поме- 
нути број 8.275 чиновппка и службеника предви- 
l;.eiinx у овом предлогу буџета. 

1 la крају дозволпте ми још неколико општих 
напомена. 

Нашу иародну интелигенцију у највећој мери 
сачињавају државни чиновници и службеници, fe 
je због тога неопходио потребно државне чиповни- 
ке n службеннке зашослити у акцији која се ие 
исцрпл>ује само њиховим вршењем дужности у 
канцеларијама и надлештвима. И ван кшцеларија 
и ван иадлештва државни чиновници и службени- 
цп нарочито оин из подручног ми Мнистајрства 
пмају дужности које треба да савесно и у пуној 
мери врше у цил.у моралног просветног, култур- 
ног, привредног и социјалног подизања народних 
маса, у чијој се срединн налазе. Проблем оргаии- 
зације којој би био задатак да све наше државне 
чпиониике и службенике упути na вршење и ових 
дужности да искористи у поменутом цил>у њихове 
вредности и напоре, свакако заслужује нарочиту 
пажњу, по мом мишљењу, управо данас у прили- 
кама које nauie иародие масе преживл>ују. У За- 
кону o yHyTpaiboj управп, оргашгма Министарства 
унутрашњих послова специјално су наглашене и 
обележене помекуте дужности. Ha овом месту на- 
лазим за потрсбио да особнто нагласим да hy во- 
дити нарочитог рачуна и o томе колнко и како и ове 
дужиости органа подручног ми Министарства врше 
и извршују, и да hy, при оцени ИјИховог рада и њи- 
хових способности, имати na уму и то да су, како 
и колико показали стварних резултата при извр- 
шивању ових дужности, A када je реч o органима 
подручног ми Министарства на овом месту, сма- 
трам за потребно да, уз иаиред речено, нарочито 
истакием да hy од свих њих тражити да цео и.и- 

хов рад и њнхово држаи.е буду увек прожети и 
инспирисани њихосом cBeiiiliy да су omi пре свега 
ii изнад свега у служби народа и државе, према 
чему iiy сваки акт и^ихове самовол>е, незаконито- 
сти, немарљивости и иесавесности најстрожије го- 
iiiiTii, док ћу према они.ма савесним и марљивим 
имати све дужне обзире. 

Овако третирајујт подре1)ене ми органе, ja ми- 
слим да ћу п најуспешније допринетн подизању и 
чувању како њиховог ауторитета, тако и аутори- 
тета ИјИхових пост^пака, као oprana власти. 

Сматрам за иотребно да дам иарочитог израза 
и свом уверењу да ћете и ви у улози коју вам je 
Устав као иародиим претставницима у одиосу na 
државну администрацију дао, вршећи права TOrt 
улогом опредељена, бити потпуио сагласни самном 
да je један од основиих иитереса и државе и иа- 
рода, брижно чувап.е ауторитета државне власти. 
Ви here — увереп сам — бити сагласни самном да 
од оних којима je поверено вршење те власти тре- 
ба тражити, самр и искључиво да ту власт савесно 
и марљиво врше, оиако како закони наређују, без 
икаквих других обзира, пошто једино тако могу 
бити ч остатн у оданој служби народа и државе. 
И зато, ja сам увереи да ви не можете имати iui- 
шта противу nara, ако на овом месту изјавим да, 
као Мннистар унутрашњих послова, Heliy моћи у- 
довољити захтевима нн сугестијама које би циља- 
ле на то: било да ма ко од подређених ми oprana 
буде заштићен, акоие врши своје дужностн како 
греба, било да ма ко од II>HX буде гои,ен aico те 
дужности буде вришо no Закоиу, савесно И мар- 
љиво. 

Једновремено изјанл.ујем да ћу радо ириматп 
од вас, као народних претставника сва обавеште- 
ња што би могло користити да будем тачно оба- 
вештен o раду и држап.у подређених ми oprana, > 
уверењу да ћете се и ви руководнти ири томе, пу- 
иом o6jeKTHBHOiiiliy и лојалКошћу, имајући na уму 
све ono што сам no овој ствари сада рекао. Уз ово 
образложење молим Народну скупштппу, да прими 
предлог буџета расхода овог Министарства онако, 
како га je Финансијски одбор поставпо. (Onime 
бурио одобравање и повици: Живео!)'. 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Милош Драговић. 

Милош ДраговиК: После овако исцрпног го- 
вора г. Мшшстра унутрашњих дела, ja одустајем 
од речп. (Одобравање). 

Претседник Др. Коста Кумануди: Има реч г. 
Игњат Стефановић. 

Мгњат Стефановић: Mu данас претресамо бу- 
џет једпог од најважнијих ресора централне упра- 
ве, ресора, без кога се ne да ни зампслитп посто- 
јач.е државе, a то je ресор Мшшстарства унутраш- 
ii.пх послова, јер какав пам je праипп поредак и 
јавна безбедност у земљи, таква нам je и држава. 
Наш парод с правом каже: „Правда држп земл^у и 
градове, a полиција руши обадвоје" — urro Ке 
рећи, узалуд држава може иматн добре судове, 
добру просвету n т. д., алп ако пема добар n cn- 
гуран npannii порсдак n осигурану личну и имов- 
ну безбедпост n псправпе лржанпе полпцпјске 
oprane, коju то имају да пзводе, онда ona ne мо- 
же нп опстати. Може na прпмер држава без про- 
свете, без привреде за пзвеспо времс, алп без по- 
лиције n војске ne може nn најмање време, na се 
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зато o овом буџету мОра строго водити рачуна, 
рбдуцирајући само оно што je апсолутно потребно. 

Да би држама могла да постоји, сваке годиие 
требају joj велика новчаиа сретства, a величина 
тих срстстаиа, којима држапа располаже, огледа 
се у државном буџету. Све државе данас, у доба 
тешких скономских и финансијскнх криза, насто- 
јавају да што мање оптсретс своје грађане. Ono 
со постизава у главном смањењем издатака било 
na iio.;i>y ипвсстицнја, било редукцијом личних и 
других издатака. Државс се старају да, штеде!!!! 
пореске обвезнике, са што иање терета, себе уре- 
l)yjy тако, да то уређење нс буде ни сувише окупо 
mi сувише тешко. У томе правцу и иаша je држа- 
ва вршила редукцију личних и матернјалних из- 
датака. Двапуг се до сада смањила плата држав- 
ним службеницима и обустављало примање нових 
лица у државну службу, И сада je извршено сма- 
њивање плата државним службеницима од 6 до 
11%, те lic сс на тај иачин уштедети око 500 ми- 
лиона дпнара. Плада je имала да бира између ово- 
га двога, или да смањи плате — или да отпустн 
.'50.000 слуи<беника. Истина je то, да кад има да 
се бира изме1)у смањења плате свим службеници- 
ма државним, или да се одједиом отпусти, однос- 
no редуцнра" 30.000 службеника, сваки lic се пре 
оДлучити да извршн редукцију плата, него да се 
одједном избаци толики број људи са породица- 
ма иа сокак. А.чи се исто тако, a у интересу добре 
и исправне службе, не би смело дозволити да се 
за л>убав толиког броја непотребиог особљ.а заки- 
дају принадлежиостн особл^у, без кога држава ис 
може да буде. Ha овај начии редуцирајући држав- 
пим службеницима плату, укинут им je онај ми- 
IIIIMVM потребан за опстанак једног државног 
службеника, — што значи, корумпнрати своје 
особљ'е без кога се нс може да буде. Не може cr 
замислити месечна плата једном судији од 2500 
дииара, једном касационом суднји и државном 
са.ветнику од 5000 динара, a дата нм je судбина 
л,уди у њихове руке. Много би корисније било 
да je влада постепено сваког месеца редуцирала 
известан број чиновника тако, док не редуцира raj 
број од 30.000 службеиика, бол>е би било него 
mro je извр.шила редукцију плата a задржала тај 
onoj. A онако чиновнику je остало колнко да води 
душу, a то je нспод оног минимума који je потре- 
бан за оДржавање његове егзистенције. 

И код нас данас у ово тешко доба тетке при.- 
вредне кризе чују се са свију страиа узвнцн; „За 
исцељење од еконбмске кризе једини je лек штед- 
и,a". И то je доиекле истина, али тај поклич може 
бити и фаталан no нашу државу, ако сс ои при- 
хвати n изведе до своје потпупости. Данас спасо- 
посаи лек није у неразуммој Штедњи, Beli у про- 
дуктивном и корисном трошењу. Штедња je по- 
требна; без ii>e се ne да ни замислити владати у 
ова тешка времена, али uiTe/iiha мора бнти разум- 
на и са њоме се не сме ићи до безумл.а, те да сс 
na raj качии укочи точак државне машине. Сва- 
кој пггедп.и има и краја т, ј. довде се сме штеде- 
ти, a одавде не. 

Говопи се да буиет треба скресати тако, како 
бн тачно одговарао економској моКи namera na- 
рода за ту годину, a то аначи, за колико су пољо- 
привредни   пропзводн  пали, да  за толпко треба 

скресати државни буџет; na пр. ако су пољопри- 
вредни производпп палп за дссет пута, према томе 
би требало и буџет смањитн за десет пута, a TO 
ne би било могуће. Рецимо, да прпвредпа моћ na- 
mer народа износи пет милијарди динара, na сад 
према ropFbeM мишљењу и буџет би требалр све- 
сти за пет милпјарди динара. Постоји једап мини- 
Mv.M за опстанак сваке лржавс и пспод тога ми- 
нимума ие може се ићи, na ма колика да je пла- 
тежна моК namera парода. Taj минимум за namv 
државу јесте — рецимо — дссет милијарди дина- 
pa, онда се испод тога не би могло и ne би смело 
ићи, јер бп сс na raj   пачип   пзгубио   onaj   трећи 
слемепат својствсп свакој држави, a то je власт. 
Точак државне  мг.тпипе   би   стао.   Па,   рецимо у 
горњем примеру, приходн државе су пет мплпјар- 
ди, a овај минимум за постојање државе јесте де- 
сет милијарди. Опда како би се ова разлика нашла 
да се буџет реалише? Тражили би се зајмовп, док 
народ не би преболео кризу. Г. Мппистар je свој 
буџет у  Финансијском  одбору  смањио  за девет- 
паест милиона динара, na се бојим, да Г. Minm- 
стар ннје избрисао пеку важну позицију, a задр- 
жао неку, ne много плп nn мало важну. И ако je 
Г. Миппсгар свео буџет његовог ресора na мини- 
мум, ипак налазим, да je могло jom  мало да се 
скреше на личним расходима, a ево где: По зако- 
ny o унутрашњој управи од 19. јуна 1029 годппе 
установл>епо je у самом министарству   пст   rene- 
ралних ннспектора, којима je задатак, да контро- 
лишу упутратп>у управу   у   целој   држави.   A no 
Закону o подели земље на баповине од 3. октобра 
пстс годипе    установљено    je у    целој земљи 22 
окружна  ипспектора    са скоро    истим задатком. 
Када су установљени гепсрални инспектори, mije 
се знало, да ће се доцпије усгаповитп и окружни 
ппспектори и сада, или требају једпп или други, 
a обе врсте не требају. Па кад се узме да и у са- 
мој цептралп пмамо трипаест, које обичних, којс 
полицпскпх ппспектора n кала се узме да у сва- 
кој бапској управи имамо и бапских инспектора 
са истим дужпостима, онда нам je jacno, да би ne- 
ки од овпх н оволиких ппспектора могли комотпо 
да   изостану.   Ово   je   једипо   Министарство,   које 
има пет врста инспектора и то: генерални, обич- 
nii, бански, окружнп n полпцпскп n пад Њ!гма одо- 
зго врховни инспектори. Па, и   поред  оволиких 
ппспектора често читамо no повппама, да je raj A 
raj  полициски  писар извршио толико и толико 
утаја, што значи, да je надзор над нижим особл.ем 
n сувише лабав, јер да je мало већп надзор бпо од 
стране ових и оволиких инспектора, ne би се дала 
могућпост да један полпцискн писар узпма повап 
од приватних лица no разпим пресудама за чита- 
ву годину дана и за себе  ла  задржи,  a  да га за 
оволико време пико ne прекоптролише. Тако пре 
неки дап читали смо у новинама, да je неки поли- 
циски  ппсар Видић  из Смедеревске Палапке, од- 
говарар   код суда за 96 дела   утаје v службеној 
дужности, na онда, пре две  године један писар 
Среза врачарског утајио je  реко четири  стотпне 
хиљада динара повпа, које je наплатпо од разиих 
лица, no разним пресудама, na побегао. Да je овде 
било мало већег надзора над овпм чиновницима; 
ne би им се дала могућност, да оволике суме no- 
ваца утаје, a да за то не одговарају и ibHxoBe ne- 
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косредне crapcmimc, као и omi инспскторм, који 
су би.чи дужии да 'iemhe врше ревизију над нижим 
гтолициским особљем. Потребно je да сваки испо- 
средни старешина свакога цана прсд излазак из 
келцеларије, a пред вече, призове свога писара 
извршног одељка и преглсдп му рад тога дана, 
да ли je IHTO маплатпо новаца no извршеним пре- 
судама и no осталим одлукама власти и да ли je 
тај наплаћени новац предао надлежној финансиј- 
ској управи, те му се на тај начин не би дала мо- 
гућност, да утаји велике суме новаца, мзузев оно, 
mro je тога дана наплатпо, a io иијс толика сума 
новаца, колика би била, да je целе године напла- 
ћивао, na би зато било потрсбпо упетп у зако}!, 
да за све утаје, које почпне потчињени opranu од- 
говарају и њихове старешине, ако сваког дана 
нису вршиле преглед над п.иховим радомопако, 
како je то проппсано. 

Прошле године у предратној Србији устапов- 
љени су срсскп судови тс je na њих прешао сав 
рад око вођења истраге и извршења, тако да су 
полициске власти задржале чисто полициску слу- 
жбу, a у срезовима, како ми се чини, задржат je 
псти број особл>а, као и кад nnje било среских 
судова, na би за толико гребало редуцирати број 
особЛ)а no срезовима. 

Неопходно je потребно груписати срезове, 
који су сувише мали, na онда утврдити формаци- 
jy чиновника и осталих службеника у сваком та- 
ком срезу. Мепи je познат такав један срез, који 
je сувпше мали, a кошта државу — у погледу 
особл.а n издржавање уопште — исто тако као 
да je и велики. To je Срез дојрански у Вардарској 
бановини, који пма свега три општипе са десег 
хиљада становника a у њему постоји: Ледап сре- 
ски начелник, два писара, два практпкапта, два 
служитеља са свима потребним референтима — 
санитетским, шумарскпм, ветеркнарским, n т. д. 
Ja верујем, да овакових срезова има join у патој 
држави, na би било неопходно гготребно, ла сс 
omi групишу i! створе веће срезове, како бп сс na 
raj пачпп један део чнновништва ослободио. Што 
се тичо формације чиновника потребно je, да сс 
законом утврди, колико сваки срез с обзиром na 
његову насељеност, развијеност саобраћаја и т. д. 
мора да има особл>а, n да се преко тога утврђеиог 
броја ne може нико други поставпти, док се неко 
место у томе срезу ne упразпп. По досадапш.ој 
пракси, no буџету се одредп рецпмо .300 полпцп- 
ских nncapa, na их после Господин ЛАиппстар рас- 
поређује no бановинама, те се чссто дешава, да у 
јслпом срезу који je мпого већи п.ма исто толико 
писара као и у другим са миого мање становника. 

Лруго питап.е које желим овде да истакнем 
јесте питање општина, које je сада - - баш ових 
дана — најактуелпије. Потребпо je што пре доне- 
Tii закоп o општинама и одмах извршити изборе, 
те да се на тај пачип уклоне omi претседници оп- 
штина, Koju су народу већ посталп тешки, Позна- 
то пам je, да су последњи општински избрри пз- 
вршени још августа 1926 године и да има jom on- 
штинских управа, које су тада изабране, a jom су 
у дејству. Дал>е зпамо, да je један повећи део оп- 
ппипскпх управа поставл^н од стране Бапова n 
самог Г. Министра; даље знамо и то, да се тим 
пост^чљеним општппс! мм   управама ne    можемр 

баш похвалптп, a парочпто са оним, које су од- 
мах после шестог janvapa поставл>епе од бивших 
великих жупана. Тада су срески начелници махом 
предлагали великом жупану ла се поставе за 
претседпике опплина њихови симпатизери, и бли- 
жи пријатељи a од њих имало je и таквих, који 
ннсу имали баш сјајпу прбшлост. Овако постав- 
л^епп претседници општина радили су шта су хтс- 
ли, само су гледали да се не замере оппма, који 
су nx поставплп na та места, a народ je патпо од 
таквих општинскпх управа. 

Што се тнче полицпског особл.а и вршеп.а 
њихове службе, могу са задовоЛ)Ством да конста- 
тујем, да je у главном свуд бпло као што треба. 
Позпато пам je пз ранијих времена, да je народ 
Miioro патио од песавесппх полициских oprana, 
алп je у року од две три године полицискп ana- 
рат тако прочешл>ан, да су заиста остали у служ- 
би само опи који су исправни. Господпп Mmm- 
стар прво je устројио квалификације за своје по- 

•лициско особл>е n добро пх материјално осигу- 
рао, тражећи од њих само савеспо вршење служ- 
бе. Тако, среском начелнику да бн подигао углед, 
дао му je право да може папредоватп до треће 
положајне групе, давши му и бесплатап стап. Та- 
ко je na raj начпп постепепо повлачепо пеквалп- 
фиковано чиновништво и замешивано квалифико- 
ваним све до прошле годппе, када je пзмепом За- 
копа o Упутрашњој Управп дата могућност, да се 
у полицијску службу могу примити и пеквали- 
ковапп чиновници, mro палазпм да nnje баш било 
na сио.м месту. Позпато пам je да je појам o части 
n моралу код школованих чиновника другојачији 
a другојачијп код иешколованнх. Част n nomro- 
вање изузетцима. Школовап. човек има да ризи- 
кује школу од шеснаест годппа, ако би учинно 
иеку педозволЈепу радњу, која би га компромпто- 
вала, a иешколован пема шта да ризикује. Има 
нешколованих oprana којима je свеједно, a бпо у 
апсу, a био na положају, јер пема шта да пзгуби, a 
да je то тако доказују оволике утаје, које чине 
полпциски чиновници у службепој дужностп сие 
неквалификовани, али пи један до сада mije извр- 
ШО утају у службспој дужпости од школовапих 
људи — колико je мени позпато. A и крајње je 
време да се једпом у onoj држави уведу свп ква- 
лифнковапн чиновници, јер хвала Богу пмамо у 
земЛ)И трп пуна Универзптета. Потребно би било 
радп саме спреме, да се младн писари приликом 
првог поставл.еп.а упуте у општппу, која je у 
среском месту, те да ту прво пауче администрацљ 
ју, na после шестомесечпог курса да се упуте у 
срез na своју редовпу дужпост, јер je пелогичпо 
да један писар, који ппкада mije био у општини, 
врши ревизију над општипом, a mi сам ne зпа on- 
штинску адмппмстрацију као: прсглед општинске 
касе, преглед војппх аката, мобилпцазпоне ствари 
n т. д. Све ово државу не би коштало ништа. 

Дал>е сматрам за евоју дужпост да напоме- 
нем Господину Министру, да je у интересу служ- 
бе, да чиновнике не поставл^а у место poljen.a, јер 
знамо ii3 искуства, да су ти чиновници пз места 
po^eiha под утицајем својих фамилија и других 
рођака n пријатеља и да им je скоро немогу11е да 
се исчупају пспод њихових утицаја у погледу 
iipmeiba службе. 
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I lo партији 373 предвиђена je сума за путне 
трошкове чиновника 666.904 дин. Ja иећу да ула- 
зим у то да ли je она сума велика или 'мала за на- 
ведену циљ, али бих сматрао за дужност да 
напоменем Господину Министру, да се полициски 
opranu само no прекој потреби премештају и ako 
се премештају да се ие премештају с краја на 
крај државе без икакве велике нужде, тако, да би 
се на тај начин избегавали огромнп селидбени 
трошкови. 1 le спремати никакве километарске 
указе, већ премештаје вршити, од случаја до слу- 
чаја, a ко жели премештај нека тражи молбом. 

Сматрам за потребно да се осврнем na говоре 
појединих послаппка у Фииаисијском одбору, где 
су излагајући и претресајући буџет овога ресора 
изјавЛ)Ивали, да данас имамо не 14 Beli 23 Мини- 
стра, рачунајући ту и 9 баиова, пошто они имају 
ранг и плату министра и да то све много стаје. Ja 
налазим да то нијетачно. Да no закону имамо 14 
Министара a ne 23. Што се тиче постављеп.а 9 Ба- 
пова, могу слободпо рећи, ако ne коштају мап.е, 
ne коштају ни више, пего uno су кошталп 33 ве- 
лика жупана, место којпх су дошлп 9 бапова. Мо- 
гу слободно рећи да су бановине наше највеће те- 
ковине од ослобо1)ења до дапас. Бановине су нове 
институције n one полако утиру пут и разрађују 
се n ja тврдо верујем, да he кроз кратко вре.ме 
свет увидети њихову корисност n да he их сма- 
трати као пеопходпо нужне. Народ je дрекнуо na 
њих било због личности банова, који су бирокра- 
тп, било због велике трошарине, коју народ мора 
да плаћа у корист бановина, али je nora еада сма- 
њена n према томе отпада ona неоправдана вика 
na бановине. 

Mu смо и pannjc npe li јануара тражили да 
самоуправне јединице буду велике и економскп 
јаке, како бп могле одговаратп своме задатку и 
нешто створити ne чекајући све од централе и ево 
сад смо ово дочекалн, na сад треба то чувати, a 
не кукатп na њих. Upe смо имали 33 жупаније та- 
ио, да je скоро свакп округ имао жупанију, na 
смо са том деобом били незадовољни, налазећи 
да овакве мале самоуправне једииице ппсу у ста- 
њу ништа да ство[)е, Beli скоро цео њихов буџет 
оде на личне расходе. Тако мале јединице нису 
биле у стању да створе пи један већи посао у жу- 
панији, као: путеве, железнице, бање и т. д., na je 
због тога цео народ осу1)Пвао овакве мале једи- 
пице и тражио груписање n стварање већих само- 
управних тела. Бановине су правл>епе када je било 
свега у изобиљу, na je одмах no њиховом оства- 
pen>y дошла ова тешка криза. Грешка je бапови- 
na mro су оне, пашавши се у пзобиљу свега у мо- 
мепту стварања, хтели за noli да створе све, — и 
модерне путеве, готове за туризам, и уређене ба- 
n.e и железнице и банске палате и осповпе школе 
n т. д. a n банови су се утркпвали ко he бол>е да 
уредп своју бановипу, na од једпом je стегнула 
криза, a буџет скоро остао нетп n због тога je на- 
род јаукпуо na баповппе као na ппстптуције, које 
коштају iMHoro, a од п.пх се никакве користп нема. 
Ja сам тврдо увереп да he народ, чим се ова при- 
вредпа криза преболе, заволити толико баповипе, 
да he nx сматрати као нешто, без чега држава у 
опште ne бп могла. Mu бп смо само желели, да се 

uno npe уведе тај самоуправпп жпвот no баповп- 
нама, да On се na тај начин дала прилика народу, 
да они сами, сваки у својој бановини a преко и 
својих Оанскнх посланика, решавају o бановин- 
cKiiM буџетима и o потребама своје оановине. 

Што се тиче јавпе безбедностп и поретка у 
збмљи, можемо се тиме похвалити. Свака држава 
na и наша пма својпх пријатеља и непријатеља. 
Свкма нама je познато, да су na пашу земл>у на- 
срнули мпогп ne само спољни, Beh n ynyipaui- 
IMI непријатељи, a који сада живе у инострантсву. 
Иознати су нам onu атентати еа пакленим дшшп- 
пама у нашим возовима n оних експлозивних ма- 
uinna na појединим железннчким стаинцама. Све 
су то скоро пашп opranu оезоедпостп, пзвршпоце 
тих дела, похватали n предали надлежиим власти- 
ма радн суђења. Да су opranu јавне безбедпостп 
вршили своју дужнрст, као uno треба, види се no 
жртвама, Koje су onu пмали. Да on се пашли до- 
opn u исправни opranu безбедности u да би се 
држава браниЛа од њених непријатеља, потребна 
су већа новчапа сретства. Свуд се може штедети 
a na извршиим органима ne, јер се обавештајпа 
елужба, оез Koje се ne може замислити једпа мо- 
дерна држава, ne може вршпти без поваца. 

Са пзложеног гласаћу за буџет овога ресора. 
Претседник др. Коста Кумануди: Има реч г. 

Д-р Ивап Иалечек, народни посланик; 
Др. Иван Палечек. Господо, народни послани- 

ци, после псцрпл.нвога u ваиредпог ппструктпв- 
пог извештаја Г. Министра упутрашњпх дела, ско- 
ро u ja ne бих имао разлога да узмем реч у овој 
расправи. Међутим, Г. Министар унутрашњих де- 
ла je управпо на nac једап апел n ja држим да смо 
ми дужни да на тај апел и одговоримо. Министар- 
ство унутраш11>их дела сигурно претставља onaj 
ресор који he за политику од 6 јапуара 1929 годи- 
не пред неупућеним светом имати да поднесе naj- 
тежп подијум. Међутим господо, ja држим да ne 
би било еа паше стране праведпо када би ми до- 
зволили да тај подијум носи само Г. Мипистар 
унутрашњих дела садашњи u његов предшасппк 
и цела Влада, него да праведпост изискује да ми 
тај подијум са Краљевском владом поделпмо. 
(Мпиистар уиутриш. дела Др. Сршкић: Тако je). Ja 
то, господо, спомињем ради тога, јер подијум na 
Министарство унутрашњих дела he лежати највп- 
ше ради тога, што пз тога ресора потичу сви onu 
закопи који су почев од 6 јануара 1929 године 
ограпичавалн политичке слободе народа. 

Овде смо у Народпој скупштини чули неки 
апел управлзеп na Краљевску владу a нарочито ua 
Мппистарство унутрашњих дела, да би Beh било 
време да се onaj обруч којим су стегпута поли- 
тпчка права грађана, мало попустн. Ja држим, го- 
сподо, да у томе апелу проистеклом из Народне 
скупштине и од уважене господе послаппка, да 
ми у томе апелу ne смемо назиравати неки несклад 
изме1)у Народне скупштине u Краљевске владе. 
Разлика изме1)у namera стаповпшта у погледу 
слободоумл.а и становишта Краљевске владе не 
постоји. Разлика може да лежи само у томе што 
КраЛ)евска влада Beh no своме положају, Beh зато 
што нма да подпесе већу одговорпост него На- 
родна скупштпна која носи само политичку одго- 
ворпост дочим Влада носи и правиу одговорпост, 
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да влада велим, већ обзиром na то, имаде не само 
право него и дужност да кад удовољава нашим 
жељама изнесеним овде у Наррдној скуиштипи 
буде опрезнија auru ми који те жеље изнашами. 
Госиодо, аки ja TO износим, ja то ие износим у 
интересу Краљевске владе него у интересу наше 
политике. Наша политика најмање изискује да ју 
извршује Влада која нма потпун ауторитет и која 
има ие само ауторитет тај да ужива поверење 
Круне, иего да ужива и поверење народа, одпосно 
поверење Народне цкупштнне. 

Господо, кад сам споменуо ограничење усгав- 
uii.v прописа односно политичких слооода грађа- 
иа, \oliy само ca пар речи да истакнем зашто je 
до тога ограничења дошло, a upe тога морам да 
изјавим то да акт од (5 јануара 1929 године како 
се то злонамерно a иарочито у хрватским круго- 
вима шири, да тај акт од (i јаиуара mije био наие- 
рен против Хрвата, дапачо да mije наперен про- 
тив хриатских велико-издајничких тенденција. Јер 
иико разуман ие може да претпостави да би Хрва- 
ти, који су се кроз столећа борили за своје уједи- 
ii.eii.e и који су га na концу конца постигли, — 
нико разуман не може претпоставнтн да би Хрва- 
Tii ишли за јединм циљем који, обзиром на чиње- 
ницу да Хрвати на највсћем делу нашег заједнич- 
ког иаЈЈОдног тернторнјума живе измешаии са 
Србима, да би Хрвати обзиром на то могли ићи 
за таквим циљ^м који би и\ сигурно довео до 
разједињења И који би се могао уопште постићи 
само или грађанским ратом, дакле иајстрашмијом 
формом људске борбе или no туђинској команди, 
дакле и на туђинску корист. 

Господо, прво што се режиму од 6 јануара 
1929 год. пригоиара јесте апсолутизам! Под апсо- 
лутизмом разумева се форма Владе без парламен- 
та. Међутим, господо, ja држим да могу смело 
устврдити, да нема државе, макар какве слободо- 
умие установе ona нмала, која не би могла до11И 
v аоложај да Влада мимо Народнс скупштине и 
иадаче против воље Иародне скупштиие. Узмите 
и. пр. случај да се једиој Влади ускрати буџет и 
да она услед тога буде присиљеца да даде демиси- 
ју. Сад mio се може догодити? Или да та демиси- 
ја буде прихваћена или не, и ако буде прихваће- 
на, да се постави нова Влада. Ме1)утим може се 
догодитп и raj случај, да и нова Влада не добије 
поверење Пародне скушитинс и да уопште не бу- 
де могућности да се буџет донесе. Е, господо, сад 
би наступило стање које се зове екс лекс, и ja вас 
питам, да ли себи можете замнслити једну Вла- 
ду, која би постојала на челу једне државе, a којл 
бп се нашла у екс лекс стању, a да ne извршујс 
задатке, који су неопходнб потрсбно за народни, 
односно државнм жнвот. Ако би се таква једна 
Влада нашла, она би довела земљу до аиархије, 
јер ona не бн смела да троши на војску, na чинов- 
нике, ни на органе јавне безбедности. Ja држнм да 
je сваком јасно, шта би било ако би једна таква 
Влада стала иа становиште, да се не сме владати 
против јасно изражеие жеље Парламента односио 
народа. Ja могу лепо да замислим још један слу- 
чај, који би и код најслободоумнијег свста про- 
извео уверење да се може и сме владати без Пар- 
ламента, a то би био случај, кад би настала пе.мо- 
rvliiiocT, да Парламенат донесе закоп чије je одла- 

raibe немогуКе. Господо, са законодавством као 
што знате, ствар стојн тако да оно увек далеко 
заостаје иза жеља и тегоба народа. Ви имате слу- 
чајева да становите јасно изражене жеље народа, 
морају да чекају не само године и деценије него 
чак и једно цело столеће, док нађу изражаја у за- 
конодавству. Према томе да je код иас уведеи 
апсолутизам и с тога једног једнног разлога, да 
ми донесемо у потребном темпу и времену све one 
законе које je изазвало наше уједнњење, ja држим 
да би raj једини разлог бно довољан, да се код 
нас за становито време уведе апсолутизам. 

Мене, господо, не бн нн најмање с.метало, ако 
би ви мене радн овакве изјаве назвали реакцио- 
нарем. Реакционарност je једна ствар/као и свака 
ствар, која може бити добра a може бити и лоша. 
Погледајте само примере у свету, тражите при- 
мере код просвећенијих и напредних народа, на 
пример код Енглеза. Шта je за њих опортуно, да 
ли реакционализам или напредак, према томе шта 
потребе изискују. Ако je потребно, ако они за по- 
требно сматрају за њихов државни живот, omi he 
увести слободну трговину, ако држе да je наишла 
друга потреба, они су прнправни да вањску трго- 
вииу ограниче свакако на бази једног реакционар- 
ног система. Узмите, на пример, у Енглеској при- 
мер из покрета за рслобођење Индије. Ми ту ви- 
днмо како се сваки час реакционарне методе са 
методама слободњачким замењују. Ви знате врло 
добро, господо, да je г. Ганди вођа ииднјског по- 
крета бно затвореп. To je свакако једна мера која 
се обично назнва реакционарном када се ради o 
затвору и прогону политичком. Кратко време иза 
његовог затвора г. Ганди, може бити у каквој 
луксузној кабини и у каквим салоиским колнма, 
доведен je у Лондон иа конференцију Округлог 
стола. Како знате, та се конфереиција завршила 
за еиглеско становнште негативно и сада видимо 
И зиамо да се г. Гапдн налази опет у затвору. 

Дакле, господо, нншта ни ne смета ако ми ко 
приговори да сам реакционарац. Taj приговор, 
међутим, реакционарство ми миого Maihe можемо 
очекивати од иеких данашњих прлитичких про- 
тивника. Господо, можда ви нећете се гетити оно- 
га iiiTo hy ja сад кјазати. 

Влада г. Петра Живкоиића нијо прва аПсолу- 
тистичка Влада у нашој држави. Ja ту ne мнслим 
на ону Владу која je образована код нас одмах 
после иашег ослобо1>ета и уједин.ета, док mije 
било још Парламента, него ja нмадем пред очима 
оиу Владу којој сам имао и ja 4aci припадати, a 
то je Влада г. Љубе Давидовића. To je била Вла- 
да у KOJOJ су суделовали демократи, у којој je г. 
Светозар ПрибнчеинЈ! играо једиу од највидаијих 
улога и у којој су суделовали такођ^ и социјали- 
сти, дакле једиа странка којој се обично ne при- 
пнсују реакционарске тенденције. Ta Влада je во- 
дила управу name земл>е некако no коицу године 
1919 до конца фебруара 1920 године. Ви, господо, 
знате да je у оно време постојало I Јародно npcr- 
ставништво, које додуше није било изабраио она- 
ко како се то бира у нормалинм временима, алИ 
које je ипак било onhemno познато као једно 
I Јретставништво и као једаи opran законодавства. 
Па шта смо ми доживели, господо, са Владом г. 
Љубе Давидовића? Ona je неколико мссецп нла- 
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дала без Парламента и вршила je место Парла- 
мента raj законодавии рад. Народно иретставпи- 
iiniio за време тс Владе господина Јђубе Даиидо- 
luilia mije се сазивало, наравно уз пуиу одговор- 
иост тадашње Владе, na ипак je Влада г. Љубо- 
мира Давидовића и г, Свегозара Прибићевића до- 
иела ванредно важних закона у форми уредаба, 
каи na пример Уредбу o уређењу наше валуте. 
Уређење валуте je било онда ваиредно важно пп- 
ган.с и није трпело одлагање, донела je један за- 
Kcjii којим су регулисане чиновничке плате, тако 
да су потпуно удовољена тражсња чинрвника, Ko- 
ja je уредба битно оптсретила државии буџет, -- 
ii оида да вас сетИм и на то да je та Влада госно- 
дниа Љубомира Давидовића и Светозара Приби- 
heBiilia била израднла изборнн закои, односно 
избориу уредбу, коју je предложила lb. В. Краљу 
иа санкцију, која je санкција no нашем Краљу 
ускраћена, услед чега je дошло до демисије Вла- 
де г. Давидрвића и до об[)азова1^ва једног коали- 
ционог кабинета у коме су учествовали радикал- 
иа и друге страике, која je донела Изборни закои 
na темељу кога су извршени избори за пашу Уста- 
вотворну скуиштиЈгу. (Елегрвић: Све je то било 
пре доиошења Устава!) 

Потпретседник Др. Коста Поповић: Немојте 
прекидати говорника! 

Др. Иваи Иалачек: To je било upe доиошеп.а 
Устава и ja тај режим гг. Давидовића u Светоза1)а 
I [рибићевића нисам назвао протууставним, него 
апсолутистичким, јер сваки je режим апсблути- 
стички који влада без Парламента, који постоји 
за трајаша те Владе. 

Господо моја, чнњеница да je Паш Краљ 
ускратио санкцнју томе споменутом Изборном за- 
коиу, нама je доказом како деликатио врши Наш 
Владар Своје владарске послове и да зна кадгод 
Гшти либералап и много либералнији иего no'in- 
тичке вође, који се врло радо изигравају као бра- 
ииоци слободе, као браниоци уставности н као 
протнвници апсолутистичког режима. 

Ja, господо, кад све то спомињем, ja iieliy да 
тадашњој господи, садашњим уваженпм во1)ама 
опозиције ставл>ам приговоре, него да из ц.ихове 
политичке прошлбсти изведем један аргум.ен^т за 
uaiuc стаиовиште, да могу наступити времена, кад 
се може и мора владати и без Парламента, ако се 
xoiie да земља не добеде до пропасти. 

Господо, iiouiTo, како сам seh рекао, акт од 
(i јаиуара 1929 год. није био наперен прогив ini- 
каквнм велеиздајничким теиденцијама, хоћу да 
кажем укратко проти чему je он био упереи и м- 
што je дотло до и.ега. Дошло je до п.ега радм 
тога, што je деловање тадашњих политичких 
страпака, које су биле образоваие иа критерију 
племенском, верском и регионалном, довело до 
гога, да je постала iieMorylia свака манифестаипја 
јавног живота у натој држави, без тешких i'p?a- 
вица и потреса, koje neli саме могу да доведу .;е- 
дну државу до расула и без велеиздајничких тен- 
денција. 

Господо, акт од 6 јануара mije био само јо- 
дна манифестација за народно јединство него je 
био и једна .маиифестација за кидање са iipoui.io- 
шћу и овај иам je акт такође показао пут, однос- 
iio сретства, којима he се MOHII доћи до  гога да 

се више не поврати ono што je било. Сваки onaj 
који je пристао уз акт од 6 јаиуара 1929 годние, 
бно je иачисто шта he сЛедовати, он je био dami- 
сто да he се за прево^ење тога новога система 
одобритн таква средства која се у оиште сматра- 
ју ограничењем уставиих, односпо политичких 
слобода грађана. И ако данас когод од иас изри- 
че какво разочарење у томе погледу, тај доказује 
да инје mi мало проницљив политичар. .la xohy 
да наведем само неке закопе којима су та полн- 
тичка ирава грађана услед режима од G јаиуапа 
1929 године ограничена. lipe свега, xohy да наве- 
дем Избррни закон, избоЈши ред што га je донело 
Министарство без 11арламента. Госиодо, најтежи 
приговор који се томе нзбориоме реду ставља 
јесте да je тај изборни ред тенденциозан. Међутим, 
господо, ne треба заборавити да je сваки изборни 
ред тенденциозан, и onaj најслободоумнијИ. Ви 
знате, господо, како изборни редови који се ба- 
зирају na опппем, једпаком, тајпом изборном 
праву, како тп избории редовп такрђе иду за 
ciranoBHTHM тенденцијама. Колико сам пута чуо 
код претресања изборних редова, да један избор- 
mi ред иде за гим, да оспгура правичност односа, 
да фаворизира велике страпке. 11a узмимо, напо- 
кон, да nocTojn једап Изборни закон, који би пог 
пуно одговарао жељама и вољи парода, no коме 
би народна воЛ»а дошла до изражаја у целосгп. 
11ремда ja, господо, не могу да такав изборни ред 
замислим Beli n ca тога разлога који сам Beh upe 
споменуо: да закоподавпп рад увек врло заостаје 
за жељама парода. И у осталом, господо, кад na- 
po;!, своју вољу очитује na изборима, on очитује 
само толико да даје својпм стаповитмм одабрани- 
цима овласт да заступају његове интересе no сво- 
ме нахођењу. И, господо, узмите западне n се- 
верне културие напредне државе; n код II>IIX из- 
борни редовп имају становите тенденције које се 
не палазе сасвим у складу са жељама народа, n 
које те народне жеље ne могу да доведу увек до 
потпуног изражаја. 

To су вам све one земл.е и државе у којпма 
пострји дводомпн систем. 11 такав пзборпп ред 
са дводомпим системом je тепденцпозап. Она 
права, непатворепа воља најширих слојева napo- 
да долазн до пзражаја код избрра за Доњи дом 
A Горп.п дом, ini a on претставља? Претставља 
коректуру једпе jacno изражене опћените народ- 
ne воље. 

Иотпрегссдпик др. Авдо Хасанбеговнћ: Гот 
сподпне прсланиче, ваше je време пришло. 

Др. Иван Палачек: Ja liy господо гледати да бу- 
дем ускоро готов. Дакле, господо, дводомпп систем 
којн има да корегира изражену вољу код избора 
за Доп.п дом, за Народпу скупштину, има стано- 
внту тенденцију која ne стојп потпуно у складу 
са jacno изражепом вол>ом парода. Према томе, 
господо, ja држим да нашем Изборном змкопу 
miKo не може прнговаратп што пма становите 
тенденције. Bn знате, господо, шта се имало са 
режимом од 6 јапуара да запречи. Имало се да 
запречи да не до1)у нигде до изражаја старе пар- 
тије које су пзабрапо na племенскрм, na верском 
или na регионалнбм критеријуму. A ja ne зпам 
како би се томе стало стало на пут na други пачпп 
негр UHO je то учинио Изборни закон. 
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Што се тиче, господо, права скупљања, ту 
ствар стоји отприлике онако као и са слободном 
штампок. Пала je овде реч у Народној скупшти- 
iiii да je свака слободиа штампа добра. Господо, 
ja држим да се гако што не да утврдити. (Васиљ 
i рђић: Само у граНицама закона). To je онда пи- 
lan.e граница. Али није пала само та изјава него 
пего и друге. Ваша je изјава, г. Гр^и^у, била у 
томе смислу, али je било и друкчијих изјава. Би 
.'io je иа пример ii изјава које су гласиле: свака je 
слородна штампа добра. Господо, ки признаје 
иаиредиу важност јавие штамие тај ne може да 
се стави на становиште да je свака штампа дрбра. 
inidMiiOM се исто таки могу чинити и недела као 
h изговореном рсчи. Ви можете штамиом почи- 
нити ii иајситннЈе преступе, увреду поштења, од- 
носно псовку, али можете штампом да почините 
ii најтежи злочин уморства. У штампи може да 
до1)е до изражаја долус-зла накана једног интелек- 
туалног починиоца уморства. Према гоме ne мо- 
>ке се апсолутно pehu да je штампа у сваком слу- 
4ajy дОбра ствар. Пита се само: јесмо ли ми има- 
ли разлога да одобримо orpamiuaBaibe слободне 
речи. 1'ос11одо, ко се celia свега онога што je прет- 
ходило G јаауару 1929 годиие, и шта je све наша 
штампа писала, тај мора до11И до уверења, да je 
једаи ид главних криваца расулу које се тако ма- 
нифестовалр у последњој скупштинској сединци 
од 1928 године . .. (Мплоје Coicnh: Кад се дога- 
ђаји само регнстрирају у штампи оида до ље ne 
може бити кривице). Госгшдо, немојте тако го- 
ворити, јер ми нисмо нмали само ипформатнвних 
листова, него смо имали и паргискнх лисгова. (Mu- 
лоје CuKiih: Koju еу били плаћени од бивших ре- 
жнма). A ja вас пигам, je ли то стоји да je у на- 
miiM иартнским листовима долазило само реги- 
стровање' или и становите тенденције, које су би- 
ле у противиости са принципима народиог једнн- 
сгва n међуплеменском и међуверском слогом у 
иашој држави. (Одобравање. Васпљ ГрђИћ: Са 
престанком партија престало je и такво писање. 
Претседник звони. Мплојс Сокић: Ми смо реги- 
стровали само што сте ви радили, и да нисте та- 
ки радилн, штампа ne би регнстровала). 

Господо, ja кад припиеујем велику кривњу 
иашој штампи за расуло до кога смо скоро до- 
шли, ja неКу да крнвим целу штампу. Па то би 
била највећа неправда. Onaj који je само реги- 
стровао дога1)аје, тај je потпуно пзвршпо своју 
i-рађанску дужност. Moje речи су управл>ене само 
противу one штампе, која није регпстровала, nero 
je изпосила тендепције које сам жтосао као за- 
брањене. A, господо, ja ne узимам у заштиту... 
(Милојс CoKiih: Кад већ чините ограде, опда ка- 
жите na кога се то одпоси и која je то штампа, 
која je тако писала). Ja бих могао још и разпнх 
других ограда чипити, али немојте, господо, na 
то заборавити: Ако државпа власт дође у поло- 
жај да одређује превептивпе мере да се пешто 
iino се било указало штетпим докине, онда често 
морају да страдају и опи који су невини. И naj- 
већа je жалост код овнх ,мера, да, ограппчење 
слободе штампе код nac, допоси терете и onoj 
штампи, која се може пазватп пристојном n 
исправном. (Гласови: Тако je). За то, господо, ja 
не усгајем овде као бранилац ограпичавања сло- 

бодпе речи, него устајем у одбрапу режима који 
je имао темељптих разлога да слободпу штампу 
ограничи. 

Господо, ja се са свпм придружујем апелу 
one господе, која су изразила жељу, да се ове 
мере, које ограппчавају пациопалпу слободну 
штампу, слободу састајања n удруживања, да се 
ублаже. Ме1)утпм, господо, то nnje тако једпо- 
ставна ствар. Мора се најпре испитати да ли усло- 
Bii за дизање тпх забрапа, тих ограппчења, Beli 
nocioje. To je у првом реду дужност Владе да 
испита да ли су ти услови наступили. Ja држим 
да нма знакова no којима би се могло суднтп да 
je умирење духова веК приличпо наступило. Доказ 

1оме су ми баш ове сугестпје, које су пале од 
становите господе, да се ограничења политичких 
права наших грађана no малО почињу да повлаче. 
To je један апел, који ми сви можемо да управ- 
л>амо na Крал>евску владу n ja сам потпуно уве- 
рен да iie Краљевска влада ове паше сугестије 
саварно и гемељито испитати и донети потребне 
одлуке. (Једап глас: To нису сугестије, nero за- 
хтеви.) Гледе захтева изразпо сам већ своје ми- 
шљење, то јест да Влада мора бити и да пма npa- 
во n дужност да буде опрезппја кад пспуњује Ha- 
rne захтеве, nero кад их мп стављамо. (Одобра- 
вање и пљесак.) Ja се нрпдружујем томе апелу, 
да се Влада озбиљпо позабавп еа питањем: јесу 
ли Beh рвакви моменти наступили. Међутим, го- 
сподо, да се Влади у томе правцу олакша поло- 
жај, постојп и na пама једна дужпост, n мп треба 
да избегавамо све ono што je кадро да дпра у 
рсетљивост појединих делова нашега парода. 
(()доб1)авапЈе и повици: Тако je!) 

Ja, господо, иећу да тврдим да je у нашој 
Скупштини дошло злонамерно до таквих изјава, 
које би евептуалпо Краљевској влади могле оте- 
жати ублажавање ограппчења политичких сло- 
бода грађана, алп има ипак неких ствари које 
морам да спомепем. Upe свега морам да споменем 
једпу изјаву, која je дошла нз уета једпог нашег 
по.сланичког друга, кога ми сви ценимо као вели- 
ког Југословена n коме нико ne може импутира- 
ти да je ту пзјаву учинио у каквој злој намери. 
To je пзјава која гласп: да хрватско питање nnje 
још решепо. 

Ja, господо, држим да je за nac и за пашу 
државу хрватско питање решепо. (Бурпо одобра- 
eaibe, пљесак и повици: Тако je!) И кад ме запи- 
тате, како je решено, одговорићу вам да je ре- 
meno исто опако како je решено питаше српско. 
(Од.овравање и пљесак), n како je решепо пнтап.с 
словепачко (ОдобравапЈе и пљесак), решено je, 
паиме, no прппцнпу потпупе равноправности свпх 
наших држављапа. Bn би могли питати такође, 
како je решепо питање католичко. To питање би 
било, кад би постојало, важније nero хрватско 
питање, јер ми у пашој држави имамо више ка- 
толика него Хрвата. (Др. Гргур Анђелиновнћ: Ko 
je то тако рекао o хрватском питању?) To je, го- 
сподине Анђелиновићу, рекао г. Др. i'[)ryp Anbe- 
линовић и ja сам то чуо на своје властите уши. 
Ja, господо, могу и дословце да цитирам те n>e- 
гове речи. On je рекао: Господо, пемојмо се ва- 
ратн, хрватско  питање  још  nnje  решепо.  (Алек- 
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сапдпр Додик: И ne he бити рсшспо све док Грга 
ne буде Министар. Смех). 

Лко сам се ja случајно преварпо, или ако г. 
АнНелнпопић занста ово није рекао, или ако сам 
ja ово погрешно чуо, ja онда повлачим све оно 
mro сам o томе говорио. Ja сам то чуо од г. Др. 
Анђелиновића; уосталом сасвим je свеједно ко je 
io рекао, да ли je рекао г. Др. Аи1)елиновић нли 
покојни Никола Пашић, само je то незгодна 
ствар. He ради нас, господо, јер ми знамо све оно 
mro сс износи у погледу осетл.ивостп и неравно- 
правности Хрвата. To кије тако страшпа ствар, 
али би била страшна ако би се неко познвао на 
изјавс у нашем Парламенту, изјаве које би остале 
бсз протеста: Да хрватско питам.е у нашој држа- 
нп jom mije |)eiiieiio . .. (Граја). 

Потпретссдипк Др. Авдо Хасанбеговић: Мо- 
лим nac, господине посланиче, да завршитб сној говор 

Др, Иван Палачек: Ja сам скоро готов. 
To би могло, господо, бити кад би овакве 
тврдње изражене у нашем Паруаменту који 
je Парламепт донео режим од G јануара 
1929 године остале без протеста. У томе 
елучају могло би се нашкодити нама и иа- 
тем ме1)ународном положају. ,Iep, ви знате 
да никада ne би дошло до образовања ове na- 
me државе, да није, у времену кад су склапани 
мировни уговори, у целој нашој држави, слављен 
принцип пародпог и државног јединства Срба, 
Хрвата n Словенаца. И, господо, била бн жалоспа 
сведоџба за нашу државу кад ми пи дапас, послс 
12 година, ne би решили хрватско nnraihe. Зато, 
ja против тој добропамерпој пзјави оштро про- 
тествујем n тврдим да je у namoj држави хрват- 
cko питање penieno. Тврдити да то питање није 
решено зато mro сс no находу неке господе дру- 
гова ne извршује припцип равпоправностп Срба, 
Хрвата n Словенаца, ne би било целисходно, јер 
кад бп u то било тако, тпме сс ne бп отварало 
пзпова хрватско пнтање. Лер, господо, кад би, 
ради тога што се Влада или Народпа скупштипа, 
ИЛИ каква друга власт ne држе племепског кључа 
v постављању чиновнкштва у разним гранама на- 
шег лржвпог жпвота, — кад би то значпло да се 
nonono рађа хрватско питање и да ono mije pe- 
nieno, онда би сваки могао тврдити да im друга 
питања нису решена. Ни пптап.е заштите приват- 
по својине, no тој логици, ne Cm било решепо, јер 
се у наточ тога n краде n робује. (Гласови: Тако 
je) . . (Др- Грга Auhcnnnomih: Bn као ној забпјете 
главу у песак... Др. Нпкола Никић: Идпте у 
народ na тако говорите)... Ja сам, драги г. док- 
тоге Никићу, опако говорио n no хрватским ce.in- 
ма, no оним селима која су у целости припадала 
pailnje бившој Радићевој странци . . . (Др. Никола 
Никић: Говорите тако као да ne постоји, то зна- 
чп забијати главу у песак!) 

Потиретседиик Др. аВдо Хасанбеговић: Го- 
сподине посланиче, ja nac молим да завршите ваш 
ГОВОр. 

Др. Ивам Палачек: Ja хоћу, господо, да 
устврдим да сам ja, од како се бавим 
политичким пословнма — a то je још пз 
рремена мога упнверзптетскога рада — увек 
заузпмао исто стаповтите у погледу нашег 
пародпог   једипства.   —   Господипу   Никпћу   liy 

рдгрворити да сам ja ORO становиште које 
данас овде заузимам, заузимао n приликом аги- 
тације у прошлим изборима, — и то у чисто 
хрватским селима, која су све до пзбора npnna- 
дала искл>учпво Ралп11евој странци и која су код 
ових избора дала данашп.ој Влади повереп.е са 
95n/o. Хоћу да пагласпм и утврдим да сам n пред 
мојом браћом Хрватима у свако време n na сна- 
коме месту тако говорио. Ja, господо, немам ни- 
какве посебне дужпостп за хрватске иптересе. Ja 
непознајем посебне хрватске интересе, ne позна- 
јем посебне српске пптересе и не позна1ем посеб- 
ne словеиачке иптересе. ('Одобравање). Ja сам 
исто тако и исто толико Србин и Словенац као 
mro сам n Хрват. (Бурно одобравап.е). Па према 
томе имам пупо права да искрено кажем ono што 
држим да неваља без обзира na то je ли то Kopn- 
eno или nnje за посебпе интересе Срба, Хрвата 
ii.ni Словенаца (Узвици; Тако je!) 

A сада ми дозволите, господо, да се укратко 
осврнем na тако звани племепски кључ, o коме се 
толпко овде код nac говорпло. Ja пећу да тврдим 
да нема случајева где бп могао осећај или интерес 
равноправнасти Хрвата у namoj држави бити по- 
Bpehen. Далеко je од тога моја мисао. Алп, ročno- 
до, има ствари o којима сс говори у нашем Пар- 
ламенту и у Парламентима у onnrre, и o којпма се 
говори n у mnpoKHM слојевима народппм, a за 
које je no кад кад бол>е да се ne спомињу у I lap- 
ламепту, na макар и бпле истините. Јер, господо, 
пемојте заборавнти, код таквих изјава које пада- 
ју у јавпостп, mije само важно то, како nx схвата 
onaj који пх чини, neio je врло важно и то, да 
.ni су те пзјаве кадре да чију осетлтвост повреде. 
A најважније je то да се запита, хоће ли се те из- 
јаве у широкој јавпостп онако схватити како су 
намишљене. Ми у данашњем времену, у ono теш- 
ко доба, морамо нарочито бити пажљиви шта 
изјављујемо и како изјавл>ујемо. Јер, господо, na 
nac ne пази само цео nam парод пего на nam рад 
пази јако u ипоземство, a највише na one name 
изјаве ii nani рад полаже пепрпјател.ско инозем- 
ство. Зато, господо, ако и пма разлога да се из- 
носе name тегобе, пемојмо их увек износити пред 
Народну скупштину и широку јавност, јер има и 
других места гдс се то може учитгги, a.in само 
na тај пачин да те изјаве, ако би се криво схва- 
тиле или злонамерно тумачиле, ne бп нам могле 
нанети онакву штету каква нам може бити нане- 
та ако се оне без икакве критпке износе у јавпости. 

Господо, са упадицама које су овде пале, im 
ere ne мало одвели од онога mro сам хтео да ка- 
жем. A сада hy да наставим нешто у погледу оно- 
га становитога кључа који би no становишту из- 
весне господе требао да се усвојп и npmn. Ja 
држим, господо, да се политика владина ne да 
вршити no пекоме кључу. У прпоме реду педа сс 
вршити no племенском кључу. И кад би се nano- 
кон и прихватило то становиште за племенски 
кључ, jom како тако; алп ако се мп ставимо na 
становиште да се у нашем државном животу ma- 
pa придржавати племепскога кл>уча, онда би се 
одмах јавпо и пекп други кл>уч, кога би се псто 
тако морали држати 

Прпхпатпто лп племенскп кључ одмах he вам 
се јавити баповппе, које lie такође тражити свој 
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кључ, иза бановина доћи lic мојолпни сталежн, na 
he и они тражити сној кључ и на коицу конца, 
госпбдо, .'ioliii he u нати сељаци, na i\e од нас 
затражити кл>уч који отвара 80% свих држапних 
брава. Дакле, господо, ако кажетс да lic они са 
пуним праио.м чипитп, ja такође кажем, да l^e и 
ови са пуним прапом чинити, али само у случају 
ако сс n сви остали кључевИ буду узели у обзир. 

Ja, господо, ncliv више да дуљим, него hy на 
краду крајева још само то да изјавим. Кад будем 
гласао за буџет Министарства спољних послова, 
као mro сам гласао за целокупан буџет, мене не 
воде само разлози, којп леже у водству наше уну- 
^рашње политике. Ja поклањам потпупо повсро- 
n.o Краљевској влади не само зато, што je ona 
водила добру унутрашњу и добру државну поли- 
TIIK'V, него ja joj пбклањам повереи.е н радп тога 
mio сам пратећи инострану непријатељску нам 
штампу могао да схватим да непријател>ска ино- 
страна штампа региструје сваки, ма и најмањи 
инцидент, који би нашој Крал>евској владИ могао 
да шкоди. Пико толико ne жели да ова Влада и 
овај режим и овај систем падну, као што то жели 
тчфчјател.ско нам инострапство. И, господо, да 
нема другога разлога, ja бих већ и C тога разлога 
гласао Влади повсреП)е, јер оно mro нам непри- 
јатељско иностранство жели, то нам не може бити 
право. Непријатељско иностранстпо je потгтуно 
свесно да оно можс да гради своју бол>у будућ- 
ност само na развалипама наше државе a ми смо, 
господо, дужии да ову државу чуваио и да избе- 
гавамо свс тто би могло да доведе до њенога 
расула, a пошто то пепријатсл>ско ипостранство 
зна, за то оио и жели и тежи да даиатњу Владу, 
да днашњи режим и данашњи систем владавинс 
палпс. a ми желимо да дакашнзИ систем mro дуже 
граје п да нашој држави донесе one плодне ре- 
зултате који мн од једне поштснс и честите Вла- 
де желммо. 

Потпрстссдипк Др. Авдо Хасанбеговић: Рсч 
има г. др; Анђелинозић ради личпог абјашњења, 

Др. Будислав Гргур АнђелииовиИ: Господо, 
пошто мо je врло поштовапп господпп предго- 
ворник сиомонуо, дужност ми je да му одговорпм 
na иека иптап.а. Ако говоримо у припципу оида je 
г. предговорппк имао потпуно право, јср за сва- 
кога који стоји иа стаиовитту јединства српско- 
хрватско-словеиачког, који стоји на стаиовитту 
југословенском, irc постоји у припципу никакво 
српско-хрватско-словеначко питаи.с у том погледу 
(Одобравање). Такође не постоји, и сматрам да 
je сувишно mio je предговорник у onhe o томе 
lonopno, ие посгоји паравио ни за нас, im за нко- 
га, im за иностранство, ии за икога паметног у 
свету, хрватско питање у међународном смислу. 
Господо, то je гамим фактом егзистенције наше 
лржаве ч међуниродним уговорима демантовано. 
(Одј&бравање). Прсма томе сматрам, нека ми до- 
зволи г. предговорник, да je ca namer државног 
u националног гледншта нетактично уопште го 
имтап.е пзвлачитп И и.ега уошите спочшњати. 

Али, господо, кад ja кажем: питање прехране 
у Далмацији, го je један израз који спомнп.ем да 
означим да су прилике у Далмацији тешке. Кад 
кажем да треба ретити питање духана у Јужној 
Србији, значи да je искрсло једно пуање у вези са 

привредним питањима; или да се слабо плаћа или 
да je ограничена производња духана. Кад кажем: 
хрватско питање, онда значи, да се na незгодне 
ствари које су наступиле у повоосповапој пашој 
држави реагира na особит пачип у крајсвима у 
којпма жпвс Хрвати. Ако ja кажем, да постоји 
хрватско пптап.е, онда сс ne може o томе говр- 
рити nn ca гледшпта међусобних одпоса Срба, 
Хрвата и Словенаца, нити са гледишта ме1)упарол- 
иог, него се каже: na постојеће стап.е и постојеће 
прилике, n политичке и административне, реаги- 
рају извеспе масе у Хрватској na једап особпт на- 
чин, којп nac обвезује да o томе говорпмо и да 
томе тражпмо лека. Ви кажете, масе ne pcarnpa- 
ју! Добро, ja сам пајпомпрл.ивији човек на све- 
ту. Добро, рсцпмо, ne реагирају масе. Ja hy поку- 
таги у клубу да вам докажеш како реагирају масе. 
Али независно од тога, господо, нико паметан, a 
пајмап.е r. Метикош, бшшт члап Прибићевића- 
Радићеве коалиције, ne може да порекпе, да масе 
у omiM крајевима ne реагирају друкчије, него што 
реагирају у Србији, где je традиција и где je иде- 
ja државе већ стотипу годнне срасла са пародом. 
To су, господо, чињенице и зато сам ja довикнуо; 
Немојмо као нојеви забијати главу у песак! И не- 
мојте тражити теоријске пазиве и имена, a избе- 
гавати суштипу стварп. Да ли се то зове хрватско 
питање, загребачко miran,е, да ли се уопште зове 
питап.е, зовпте га пптањем Савске, Приморске илп 
које хоћете бановине, али, господо, факт je да 
ово питање постојп и да na постојеће прилике 
масе у разним крајевима, према свом културном, 
племенском и традиционалном циљу, друкчије ре- 
агирају. У хрватским масама реагирају нажалост 
на један рсббит пачпп, којп mije увек у складу са 
иптепцијама државпе пдеје. (Ледап глас: To je mi- 
телигенција!) Zla ли je то интелигенција, да ли су 
то сељаци или граНанство, ja p томе нећу да де- 
таљизирам, ja каже.м то je факт, и nama je дуж- 
ност да то решимо. 

Завршавајући кажем и то да се ne слажем са 
г. предговорником да би било бол.е да Te ствари 
ne изпосимо у Парламенту. Кажем na то, господо: 
ми можемо na разне namme да схватпмо Парла- 
мепт. Или je Парламепт једап јавап збор у коме 
имамо да тражимо аплауз и да говоримо ono, mro 
одговара расположењу Скупштине илп ja имам да 
говорпм ono mro je факт н чему, no мом MIIIII i.e- 
n.у наравно, и Влада и Скупштина имају лека да 
траже. Je ли ово јавпи збор, који тражи аплауз, 
пли je ово, да тако кажем триста шест лекара KO- 
JU Имају да траже лека боловима своме пароду. 
И ако јесте онда ћемо тражити решење свима пи-' 
тањима, na звала се ona пптања псхрапе, n.iii ne 
зпам чега, или звало се то питање такоНе n хрват- 
ско питање! За меие je индифирштно како he сс 
звати. Зовите га гштањем латикице или ћирилице, 
мени je свеједпо. Ja, господо, знам, да великп део 
озбшвппх трезвепих 'Л)уди у овој држави посве- 
hyjy највећу пажњу овим питањима; и riponili И 
Давпдовић n naiimli, правили су арапж.мапе све 
ло 6 јануара. He само, да су они посвећивали нај" 
Behy пажњу, Beh и пајвећи Л)уди namer времена " 
name државс; a ми смо за то да створимо, као што 
сам у начелној дебатп рекао, предуслове за дефи- 

читивпу ликвидацију свих шпап.а. 
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И, господо, да завршим. Казао сам, да je за 
мене лнчно то питаље свршсио, a надам се и за 
свих три стотине шест нас; тим више што je за 
нас спршеио, можемо као објектинне судије да 
решимо сва питања, која нам се намеКу. Што се 
мене тиче, ja сам «е само Србин, колико и Хрпат, 
a Хрват колико и Словеиац; ja сам својим разу- 
мом и развојем дошао до тога, да отворено ка- 
жем: ja сам мал не једнно и искЛ)учиво Југосло- 
вен (Бурно одобрава11>е). 

Потпретседиик Др. Авдо Хасанбеговић: Има 
рсч г. Др.  Палачек  ради личног објашњења. 

Др. Иваи Палачек: Господо, ja пмам само 
две-три речи да кажем и да констатујем, да ме 
je г. Др. Ан1)елиновић криво схватио, јер ja нисам 
тврдио да je иедопушено и забрањено овде у Ha- 
родној скупштини, да се изиоси све оио, што 
неко има на срцу; ja сам само тврдио, да има ства- 
ри за које у општем Јгародном интересу није опор- . 
туно да се овде износе. To je једно, a друго, имам 
да одговорим на једну инсинуацију г. Др. Анђс- 
линовића, за коју држим, да није била умесна. 
On je говорио нешто o аплаузу. .Ia, господо, др- 
жим да нисам говорио тако да сам сигуран, да 
Ку пожњети аплауз, јер, ja сам, преузео велики 
одијум, изишао сам да браншм ову Владу у ј.едној 
тачци, где je најосетљивије. To je једио, a друго 
морам да истакнем и TO, да упитам има ли људи 
и да ли човек може замислити некога којн tie 
радије говорити за аплауз Скупштини, него за 
аплауз на другом једном месту и na другој јед- 
noj страни! 

Потпретседиик др. Авдо Хасанбеговић: Го- 
сподо, прелазимо, дакле, иа гласање. 

Известилац Ото Гавриловнћ прочита предлог 
буџета расхода Мииистарства унутрашњих по- 
слова. 

За овим je Народпа скупштнна, гласајући се- 
деп>ем и устајањсм o свакој поједииој партији у 
смислу ЧЛ. 102 Устава и § 67 Закона o пословном 
реду у Народиој скупштинн, нрнмила цео буџст 
расхода раздела VII Мииистарства упутрашп.их 
послова и то од партије 370 до закључно партије 
403 д. 

Потпрстссдичк Др. Авдо Хасанбеговић: llpe- 
лазимо, господо, иа претрес буџета Миннстарства 
војске и морнарице. Реч има Г. Министар војске 
и морнарице, армијски ђенерал г. Драгомир Ж. 
Стојаиовић. 

(Појаау г. Министра врјске и морнарице na 
говориичкој трибиии цела Народна скупштииа по- 
здравл^а ca' бурним аплаузом и одушевљеннм уз- 
вицима!  Живела војска!). 

Мпипстар појске u морнарице армијски ђе- 
псрал Драгомир Ж, Стојановић: Господо посла- 
ници, на дисвном je реду предлог буџета Мици- 
старства војске и иорнарице за I932'33 годину, 
i.oju je после великих рсдукцнја после великнх 
промсиа сведеи на 2.132,293.863 динара. 

Приликом дискусије o OSOM предлогу, ja вас, 
гисподо, молим, да имате у внду да je војска, не 
само главни ослонац сигурноси земл^е н »>ена уз- 
даница, већ и један важан чннилац у погледу про- 
свећивања њеннх држављана. Велики број младих 
људн у њој сс сваке године научи писмености, a 
око сто хиљада млади^а сваке  године учи  се  и 

иаспитава у војсци не само за војничке дужности 
него и да буду вал^ани грађани уопште. (Буран 
аплауз). Војска je, на тај начин постала права 
иародна школа, која, нстина, за правн циљ има 
војничку обуку, али која у знатној мери допри- 
носи, и oiiuiTOJ просвексиосн и културиом поДи- 
3aii>y на[)ода. (Одобравање). 

Морам овде да истакнем не малу улогу коју je 
војска имала у изграђивању државног и народног 
једннства. Одмах no уједињењу рад војоке био je 
упућен ка иравом и иотпуиом уједињењу и југо- 
словенству. У томе циљу регрути из једних крајева 
упућиванн су у друге крајеве, мешани ме!)у собом 
no једипицама; уггознавали су разне крајеве своје 
државс, живот и обнчаје, иачии привређивања И 
na тај начин посредио je дошло до међусобног 
упознавап>а, зближења и братимл>ења међу војни- 
цима разинх покрајииа. Имајући пред рчима овај 
велики циљ војна управа морала je прсћи преко 
материјалинх жртава, које je овај иачии упућива- 
ii>a регрута изазивао, као н преко других ситних 
и посебних интереса и жел>а, јер се желело да ре- 
грути, сутрашп.и браниоци Отаџбиие, упознају и 
заволе ову, те да буду у стању да сваку 11)ену 
стопу са нстом љубави и жаром бране, na било то 
иа Триглаву или на Кајмакчалану, иа Драви ii.in 
na Вардару, ua Јадрану или на Тпмоку и Брегал- 
ници. (Бурио пл>ескање и узвицп: Тако je!) 

Могу истаћи да je било и мнргих појединаца, 
који су сами молили да уместо у Загребу и Љуб- 
л.анн издрже вежбу у јужннм крајевима и на raj 
начин да упознају те крајеве. 

Лош очигледнији значај je војске у рату, када 
цео народ постаје војска и када све државне усга- 
нове имају задатак, да функције војске што више 
олакшају. 

Не може се, према томе, двојити вбјска рд 
државе ни у смислу развоја сваке од њих. Ако 
држава треба да je сигурна и да напредује и вој- 
ска као ii,ena врло важна установа мора бити у 
довол.ној мери јака за извршеп.е свог задатка. 
Шта BHnic тренутне незгоде у развоју државе на 
осталим пол.има ne би тробало у осетиој мери, да 
коче иормалаи развој војске, јер овде што се да- 
i'ac пропусти често сс не може доцније бсз штете 
надокнаднти. 

Сем тога, иије mi довол>н6 да војип буџет за- 
држи само потребе за одржавање постојећег ста- 
и.a, Beli треба да. омогућава и развој и иапредо- 
вање војске. Ледан годишњи буџет требало би, 
даклс, да садржи у себи и један одговарајући део 
општег плана за развој војне силе, који \\с одго- 
варати потребама земл>е. — Ово нарочито важи 
за нас, јер су ратови од 1914—1918 год. учинили 
толикн iiope.\ieliaj и исцрпили сие резерве матери- 
јалиој спреми да су биле потребне нарочите мере 
и дуже време, да се у поглеДу буџетирања војске 
дође до потпуно нормалног стања и да се остваре 
извесне резерве у наоружању и спреми. 

Држећи се тог прннцнпа ja сам, господо, у 
свој првобитни предлог који сам подиео Господи- 
ну Министру финансија унео све one кредите који 
би naii омогућили ие само нормалан живот, већ 
дали маха да се развијсмо до потребне границе 
и тај je предлог изнео око две милијарде и девет 
стотина милиона. Ha први  поглед изгледа, да je 
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ова сума велика и претерана алн вас, господо, 
уверавам да je ona била реална и да je одговарала 
стварним захтеинма и потребама нојске n мориа- 
рице и потребама одбране земље. 

Међутим, господо, ми се данас налазнмо у 
једпом изузетио тешком положају, који иам je 
наметнула финансијска и општа привредна криза 
која влада у целом свету na и код нас, те je с тога 
n војиа управа била принуђена, да предлог буџета 
изузетно редуцира за преко 7(50 милиона динара 
тако, да он сада претставља минимум потребан 
само за нортиалбн живот војске и морнарице. 

To се, господо, пајбоље уви1)а ако упоредимо 
предлог буџета са овогодишњим буџетом када he- 
ИО доћи до резултата да je предлог за 1932/33 
годину мањи за 463,612.729 динара од овогодиш- 
ii>er буџета што чини 17,89%. 

AKO се вратимо у назад и разгледамо војни 
буџет ранијих година долазимо до пстог резулта- 
та, т. ј. да je ()ногодиш11.и предлог буцета мањи 
од свих раиијих буџета, почевши од буџетске 
1925'26 годиие до даиас. 

To je, господо, најбољи доказ, да je војна 
управа учинила највеће напоре и подиела највеће 
жртве, како би и са своје стране допринела, да сс 
државни буџет у потпуностн уравнотежи, ма и no 
цеиу одлагања многобррјних гштреба војске и 
морнарице за наредне буџетске године. Мало доц- 
није ви ћете видети шта омо све морали жртво- 
вати да би дошли до ове предложеие суме. 

A сада ми допустите, господо, да извршим 
анализу предложеннх расхрда у предлогу буџета: 
личних, матерпјалпих и ванредних, 

I 
Личпи расходи у главноме обухватају закон- 

ске принадлежности о([)ицира, војних чиновника, 
подофицира, каплара и редова и осталих служ- 
беника у војсци и морнарици, a као основа за про- 
рачун ових кредита служило je бројио craibe, које 
je у предлогу буџета изложенр. 

У том погледу ми имамо ову слику: 
1) Број официра у предлогу буџета износи 

8,367, urro зиачи да се у одпосу na овогодиши.и 
буџет појавл.ује noBehaihe у 692 официра, ко- 
лико je у току буиетске 1931'32 године било уна 
пре1)ено у чин потпоручиика питомаца војнихшко- 
ла и наредника из трупа, a делимичио било прим- 
љено санитетских, судских и ветсринарских о(|)и- 
цира. 

Повећаи.с броја официра последнца je no- 
требе да се у току извесног низа година дође до 
оног бројиог стања које je формацијом војске 
предвиђено и које одгодара погреби земаљске од- 
бране. 

Према статистичким подацима годишњи при- 
раштај официра износио je просечно око 580 a 
годишњи расход просечно 261, према чему се бррј 
официра стварно годиип^е повећава за 319. — 
Према нашој формацији нама не достајс jom 
око 3.800 официра што значи, ако би ишли и даље 
овим темпом, да нам треба још 12 годииа да би 
дошли до опог стања којс je формацијом пред- 
виђено. 

Старешински je кадар, господо, скелет и јез- 
гро војске, a служба je у нашој војсци тако уре- 

i-eiia, да оиа сво.м тежином пада на официре. Pa- 
zin тога морамо водити бригу, да сваке године и 
постепено повећавамр официрски кадар, док не 
дођемо до оног стања које je формацијом пред- 
виђено и које одговара потреби земалхске одбра- 
\;с. И када je реч o томе ja користим ову при- 
лику, господо, да у овом Дому изјавим, да je наш 
официрски и старешински кадар запојен иеогра- 
ниченом љубављу арема 1ђеговом Велнчаиству 
Краљу ii иароду, (Опште, бурно и дуготрајно одо- 
бравап.е и пљесак) и да се je посветно искључиво 
војсци и њеним идеалима, ради чега му одајем и 
моје признање и молим, да се ово повећање прими. 

Бројно стање војних чиновника маи.е je за 
9 од овогодиши.ег буџета. 

Број подофицира који су непосредни помоћ- 
ници официрима у напорној војничкој служби и 
чији je дух }ia достојној висини, мањи je од ово- 
годишњег буџета за 950 и ако нам no формацији 
педостаје преко 7.500 подО(|)иц11ра; број каплара 
и редова мањи je за 13.598; број питомаца војних 
школа Mafbn je за 1.255; број службеника грађан- 
ског рсда смањен je за 163. 

Kao што видите, господо, извршема су знат- 
;ia смањења бројног стаи.а једино у цшву да личне 
расходс сведемо Ha најмашу могућу меру. Због 
тога смо били прииу1)ени, да ни у овој ни у иду- 
hoj годчии не вршимо пријем питомаца у Војну 
академију, a у Интендантску академију да прими- 
мо само половину од предвиђеног броја; да при- 
Јем питомаца у подофицирске школе сведемо 
пспод половине пројектоваиог броја; да једну 
подофицирску школу укинемо; да скратимо вре- 
ме трајања официрских школа и да извршимо 
jom иеке корекције у самој организацији војске 
п морнарице. 

Са овако предузетим ефикасним мерама n ca 
раније нзвршеним смањеи.ем личног додатка па 
скупоћу ми смо, господо, после велцког iianopa. 
најзад успели, да личне расходе у предлогу буџе- 
та смањимр, у односу na овогодишњи буџет, за 
пуних 45,533.425.— динара. 

II. 
lllro се тиче материјалних и ванредних рас- 

хода omi су no свима гранама претрпели знатна 
смањења тако да су од 1,880.457 динара колико 
укупно износе у OBoro/iumihCM буџету сведеним 
im 1,462.085.153.— дакле смањеннх округло за 418 
милиона динара. 

Материјалии и ванредни расходи у главном 
садрже креднте no екоиомској, артиљериско-тех- 
ничкојј инжињерско-техничкој и санитетској гра- 
im и креднте за ваздухопловство и морнарицу. 

I) По cijojoj величипи нарочито се истичу 
екрномски троткови, који у себи садрже набав- 
ку људске и сточме хране и осталих профијант- 
ских потреба a затим набавку одећних, логорских 
п гарнизоних потреба. 

Величина ових креднта зависи од предвиђе- 
пих с(1)ектнва војске и морнарице за дотнчну бу- 
џетску годину. У томе погледу ми смо у предлог 
буџета унели код војске — где се налази и тежи- 
ште ових расхода — 80.000 каплара и редона; 
10.631 подрфицира и музичара; 1.567 питомаца 
Војне и Иитендангске Академије и 3.814 питомаца 
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подофицирских и осталих школа; укупно 96.012 
људи. 

Предвиђени број каплара н редова од 80.000 
претставлЈа једну велику жртву којој je војна 
управа принела у прилог потпуног санирања 
државнОг буџета, јер овај број ne само да није 
довољан да задовољи све војничке обзире већ 
иије довољан ни да све људство које je обавезно 
no закону да служи војску, прође кроз кадар. У 
овогодишњем буџету мн смо имали 95.129 капла- 
ра и редова, a сада овај број смашујем за 15.129 
регрута и ако се предвиђа да he број рекрутова- 
ипх младића у 19.'52 години бити око 130.000 

Да бнх вам, господо, доказао, да je војна 
управа са тешким срцем пристала на ово смаш'е- 
м.е бројног стања, допустите ми да учиним једну 
диверзију. У буџету пређашње Краљевине Србије 
за 1914 годину, дакле у буџету који je рађен no- 
сле Балкаиског рата, бнло je предви1)еио 44.500 
каплара и редова. Краљевина Југославија no про- 
странству своје теркторије и. броју становника 
стојн према ондашњој Краљевини Србији као 
3:1, шго зпачи да je наша иова држава три пута 
iselia од некадашње Србије, те би овај однос тре- 
бао да буде и у погледу Јачине кадровског стања. 
Међутим, мн смо сада у односу 1,8 : 1, јер je na- 
me кадровско сташе у предлогу буџета повећано 
свега за 35.500 каплара и редова у односу на бу- 
I,ICT 1914 године. 

Али; Господо, потреба за потпуним санира- 
њем државннх расхода, захтевала je, да и уовоме 
правцу учинимо напор, како би се постигле што 
веће уштеде и код партијк економских трошкоиа. 

Код ових кредита биће од интереса, да напо- 
менем још и ово: пеочекнванн пад цена полјО- 
привредиих и сточарских производа изазвале су 
потребу, да се народу помогне и на тај начин, што 
lie се набавка људске и сточие хране вршити не- 
посредно од иарода. У тој цељи организована je 
иабавка пшенпце, зоби, јечма, сена и сламе нс- 
кључиво од народа, и то: преко савеза сељачких, 
земљорадннчких и аграрних заједиица; непосред- 
ном куповином од појединих произво1)ача, или 
неиосредном комисијском куповииом од народа. 
(Аплауз). — Лиферантске пабавке сведеие су na 
минимум н то само за оне артикле којс се нису 
могле да помире непосредном куповииом од иа- 
рода као што je месо и нека врста варнва и за- 
чина. 

Овај начин набаиака дао je најбоље резул- 
тате и за војску и за народ, na ћемо с тога овај 
систем задржати н у буџету 1932/33 године. 

Извесни недостатци, који су при изио^сњу 
набавака у овој години уочени и стечено иску- 
ство ДОПринеће, да се овај систем још боље из- 
гради, прошири u поправи, како би и држава 
п произвођачи видели што веће користи. У тој 
цел.н у повереиом ми Мииистарству израђен je 
план за будуће куповиие na ћемо у споразуму са 
меродавним факторима и савезима сел.ачкнх, ai- 
рарних и земљорадппчких задруга утаначити и 
детаље овог плана. 
Што се тиче самог прорачуиа ових кредита он 

je вршен ca највећом пажњом и штедљивошћу, 
тако да he no томе прорачуну исхрана једног 
војника коштати дпевно 5,75 динара a једног грла 

стоке 10,60 динара, разуме се под претпоставком, 
да цепе остану које су предвиђене и са којима се 
рачунало. Уколико бп се пак указала потреба, 
исхрана he се допушавати и побољшавати из 
трупне економије, и из башта које пукови у ци- 
љу боље исхране војника и ради обуке у пољо- 
привреди, обделавају. 

Ha крају да додам, да су кредити no економ- 
ској грани, услед смањеног броја каплара и вој- 
ника, иада цена и спроведене ригурозие штедње 
мањи од овогодншнјСГ буџета за 226,632.207;.— 
динара. 

2) Други пи реду билп би кредити no Арти- 
лериско-техниЧкој грани. Ови су кредити, госпо- 
до, намењени за убојну спрему војске, која je са- 
да пи врстама и количини знатно већа иего што 
je то било у прошлости. 

У томе циљу израђен je плаи по коме имамо 
да спреМимо нашу војску, a KOJU морамо изводи- 
ти постепено према финансијској моћи name 
државе. Taj план има два дела: један којп се са- 
стојн у томе, да набавимо што upe најиужнију 
спрему, која нам je потребна за еваку евентуал- 
iiocT u то увек у циљу одбраие иаше отаџбине, a 
други који би нас што више еманцнповао од ино- 
страисгва у погледу убојиог снабдевања, ствара- 
њем и развојем војио-техннчких завода и установа 
no овој грани. 

Разумљиво je, господо, да у извођењу тога 
плана ианлазимо na велике тешкоће, јер он за- 
хтева велике материјалпе жртве, али војна упра- 
ва чпии велпке иаиоре и у овоме иравцу. Kao ре- 
зултат тих напора ми данас имамо два добро 
уређена и разграната завода: Артилернско-тех- 
нички у Крагујевцу и Завод ОбилиКеио, у којима 
се изра1)ују пзвесни делови убојне спреме и у ко- 
јима je запослен један знатан број пашнх раде- 
ника. — Па ипак, господо, ми смо материјалне 
u ваиредне кредите и ио овој грани смаи.или за 
пуних 46 милиона динара. 

3) Прорачун кредита по Инжињерско-техиич- 
кој граии извршен je само за one потребе које 
се ни у ком случају нису могле одложнти за па- 
јтедне   буџетске   годипе.   Све   je   друго   елимиии- 

pano. 
Кредити no овој грани обухватају у главном 

разие инвестиције, као mro су: подизање грађе- 
впна за смештај војске и разповрсне спреме; одр- 
жавање постојећих грађевина; подизање војшпс 
објеката за саобраћај; фортификациски радови, 
и. т. д. 

У овоме огледу прилике нису задовољавају- 
he. 11осле ослобо1)еп>а ми смо затекли у предрат- 
иим границама name државс само рутевине a 

војска се из годппе у годину развијала. Због тога 
се размештај војске и смештај спреме морао 
вртити и тамо где у опште no дислокацији не би 
требао да буде. За изграду свих потреба no овој 
грани биле су потребие велике суме које су npe- 
машале милијарду, али како државни буџет није 
могао подпети да се овако велике суме унесу у 
буџет за две или три годиие, то je сваке буџетске 
године употена no једна сума за грађење ипве- 
стиција. — Па и у предлогу бумета за 1932/33 ro- 
дину била je унета сума од две стотине n nemio 
јаче милнона, али je из позпатнх разлога претр- 
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пела знатна смањења, тако да je иа крају сведена 
na 57,450.000.— динара што у односу na ового- 
дишњи редуцираии буџет преставља смањење од 
39,250.000.— дииара. Значи да су редовни н ваи- 
редни расходи no инжињерско-техничкој грани 
смањени за 40,580/о од овогодишњег буџета, што 
Јасио докумептује, да су задржате само one по 
требе без којих се апсолутно није могло бити. 

Нарочиту пажњу заслужују кредити за ваз- 
духопловство и морнарицу који иам у исто време 
претстављају и најосетљивију страну у преддогу 
буџета. 

4) Ваздухопловство je, господо, најновијн 
род војске који je joui у фази изграђивања н pas- 
воја. — To се изграђивање врши no устаповл>е- 
ном плану, са циљем да ваздухопловство потпу- 
iio достигне потребан развој и јачину, сразмерпо 
осталим родовима војске, a према начелима са- 
времене војне организације и да и у овоме по- 
гледу постигнемо независност од ипостранства. 

Издаци na авијатику морали су такрђе бити 
смањени пспод износа у садашњој буџетској го- 
дини за пуних тридесет милнопа динара. Ово he 
nac принудити да одложимо набавку извесних no- 
треба које се за неко време могу одложптп, и да 
тиме и економпјом у свпма правцима осигурамо 
ипак правилан жпвот и напредак ваздухоплов- 
ства и у наредној буџетској години. 

Ilpn то.м мора.мо водити рачуна и o пашој 
младој ваздухопловпој индустрији. Ona je ne са- 
мо једап од битних фактора земаљске одбране 
већ n народне привреде, јер даје запослења рад- 
ништву и растерећује пасивну страну нашег трго- 
винског биланса. C тога Министарство војске n 
морпарице посвећује нарочиту пажњу домаћој 
ваздухопловној ппдустрпји, те се пајзад успело 
да се сада највећи део ваздухопловпог материја- 
ла израђује у земљи: У ваздухопловном-технич- 
ком заводу у Краљеву, у фабрици аеропланских 
мотора у Раковици и других домаћих фабрика. 
Министарство he настојати и у идућој буџетској 
грдини да и поред смањења одговарајућих кре- 
дита обезбедп у сваком случају домаћој вазду- 
хопловној ипустрпјп потребно запослеп.е, под- 
мирујући поглавито код ње. све одговарају11е no- 
требе. 

Поред војног ваздухопловства, Минпстарству 
војске и морнарице стављено je у дужпост ста- 
рање и за цивилиу авпјацнју. Ваздушни саобра- 
iiaj узпма све шири развој у целом свету, na je n 
паша земља дужпа да му поклопи потребно ста- 
рање. Mu морамо испунити део којп прппада на- 
nie.\i иебу у светској мрежи ваздушних путева, у 
толикр пре, IIITO je nama земља пајпрпродинја 
веза највећег дела Европе са Истоком. У овоме 
цил>у ми у границама nanie могућностп чпппмо 
све потребно да међународпи ваздутпп саобра- 
haj преко name земл>е учинимс што лакшим И 
угоднијим. У исто време настојавамо да и дома- 
ћем друштву за ваздушни саобраћај обезбедимс 
потребпе услове }ie само за опстапак већ и посту- 
nan развој и папредак. C тога, n ако nac je општа 
потреба за штедњом припудила, да ми у извесној 
мери смашимо државну субвенцију у односу na 
садању буџетску годину, у овом предлогу 6yueia 
вођено je рачна да се ona задржн бар na нзпосу 

пз прошле 1930/31 буџетске годипе. Можемо оче- 
кивати да lie name ;iOMatie друттво за ваздупшп 
саобраћај које je од свога ocnimaiba успело сво- 
јим радом да стекне поверење путничког света. 
успети и да обезбеди свој правилан и користан 
рад и у идућој буџетској години са средствима 
која су му овим предлогом буџета додељепа. 

Изузеше TemKolie у привредном n економ- 
ском погледу са којима смо морали рачунатп при 
саставу овога предлога буџета, нису пам дозво- 
лили да у наредпој буџетској годипп укажемо 
спортској авијацији ону помоћ коју она заслужу- 
је, с погледом na њеп велики значај за развој 
ваздухопловпог духа у ширим слојевима namei 
парода. Имамо разлога вероватп међутим, да he 
nam Аеро-клуб, који интензивно ради na усавр- 
тавању своје органпзацпје, ппак у идујшј години 
успетпо развијати своју кориспу активност у 
овоме правцу, при чему he пматп и све потребне 
олакшице од стране Министарства војскеи MOJ)- 
нарице до граница могућнрсти. 

Уопште узевтп, и поред пзвесних CMaibema у 
односу na овогодишње буџегске кредите, војна 
he управа пастати да са овпм кредптпма ovio- 
rvhn патем ваздухопловству правплап жпвот n 
успетан рад у иду110ј буџегској години. Цело- 
купппм својим досадањим радом name младо ваз- 
духопловство дало je пупо доказа пајлепшпх вр- 
липа, да можемо pehu, да слобода и сигурност 
нашега пеба почива на крилима и ако младпм, 
ипак моћним n срчапп.м (Буран аплауз). 

5) И морнарица нам такође поставља једну 
осетљиву страну војног буџета, јер je и она као и 
ваздухопловство у фази  свога стварања. 

После уједињења, морнарица je наследила 
неколпко покретппх и пепокретппх објеката, алп 
je Behuna бпла seh дотрајала илп су биле потреб- 
ne темељне оправке. — Морало се дакле почетп 
изнова и пристулити формирању морнарице са 
свима њеним потребама. Ова се оргаппзацпја 
пмала известп no једном усгаповљеном плану и 
у току извесног пиза година, a обзпром na фи- 
иансијску Moh земље. Ha томе je рађено ефпкаспо 
и за ових десег година учињен je известан напре- 
дак у свима правцпма, али на овоме пољу пмамо 
jom много да радпмо и треба да поднесемо још 
матернјалпих жртава, јер нисмо дотли пи до 
оног мштмума којп Морнарица треба у своме 
развоју да постигне. У упоређењу са осталпм 
државама, ми смо далеко изостали од оне сраз- 
мере која би требала да постоји. 

1 Ipn томе треба имати у виду, да je дул<ина 
name морске обале око 700 км., ne рачунајући 
острва, a око 3000 км. рачунајући н обале острва 
и да je нат положај na Јадранском Moi)y одре1)еп, 
што јасно показује шта значи за безбедност зем- 
Лзе да имамо доволто јаку морпарнцу. 

I lo прпроди саме ствари и потребп за даљим 
разнојем морпарпце у предлог су били унетн свп 
потребни кредити, али je на крају крајева и код 
морпарпце морала бити извршепа редукција рас- 
хода, тако да њени матерпјалпи и вапредпи рас- 
ходи укупно пзпосе 138,746.000.— динара mro 

у одпосу na овогодишњи буџет претставља сма- 
ii>en>e округло за 45 мплпона динара. 
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Наш je Ладраи, господо, једио од иајлепших 
добара наше КраЛ)евиие (Бурно одобрацаше) и ш 
сви имамо за дужност, да поклонимо пуну пажњз- 
rberoBpM обезбеђењу. Са кредитима који су пред- 
виђеии у овом предлогу и који су изузетно мора- 
ли бити редуцирапи, ми IICMO настати да изађемр 
па крај, али ако се у току буџетске године пока- 
же неопходност за првећањем кредита, ja hy би- 
ти принуђен, да се обратим за накнадни кредит и 
да ту потребу у оиом Дому и образложнм. (Буран 
аплауз). 

Иајзад, да поменемо и креднте Граничне тру- 
пе који су саставни део буџета Војске и морнарццс. 

Г|)а11ична   je трупа,   господо,  формираиа   по- 
четком 1919 године и сматрана je као скупа уста- 
иова на коју се много издаје и троши. Због та- 
квог мишл.еи.а које je владало, гранична je група 
била укинута 1. новембра 1922. годние и чување 
државне  граиице  било   je   повереио  финасијској 
котроли и кадровским трупама. 

Т1)ебало je да се гранична трура укине, те да 
се тек онда види  значај ii>ene улоге  и  вредиосг 
п.еног рада, јер no њсном укидању   завладало je 
тако стање на границама државе a нарочито Јуж- 
ne Србије, да mije протекло ни пет месеци no n.e- 
noM расформирању na je  Мипистарски   савет   до- 
нео решење да се  гранична трупа  поново фор- 
мпра, састава од 5 подотсека и 30 чета. 

Од поновног свог формирања са овим фор- 
мацпјскпм саставом и са јачином од 2.880 л.удн, 
гранична се je трупа постепено развијала према 
буџетским  моћима  и  политичким  приликама rfa 
граници док у 193! години nnje достпгла форма- 
цијскп   састав  од   15   подотсека   и  67   граничних 
чета у укупној јачини 6.490 официра, подофици- 
pa, каплара n редова. 

Али  граничној трупи  и no њеном поновном 
формирању буџетска средства нису   дозвољавала, 
да се развије до   своје  пуне  јачине,  која би од- 
говарала дужини гранпчног фропта и тежипи за- 
датка,  што доказује и чињеница да opojno  ста- 
ibe предви1)ено у   предлогу   буџета   за 1932/33 ro- 
дину износи 7362 подофицпра, каплара и редо- 
ва, од којих су 1.000 кадроваца, док je no форма- 
цији војске у мирно доба предвиђено знатпо ве- 
he бројпо стање. 

По кредптима граничне трупе постигнута je 
укупна  уштеда  од  23,738.995.—  дипара,   од које 
суме   иде  на  личне  23,367.795,  a   na   материјалне 
371.200.— динара, алп се даље од овога није мо- 
гло ићи a да се не доведе у питање њена способ- 
пост за  извршење  датог joj задатка  n  оправда- 
пост трошкова којп се уопште због n>e подносе. 

*        * 
* 

A сада ми, господо, допустите само још јед- 
ny напомену: 

У току дискусије у Фппапсијском одбору пао 
ie предлог, да се no могуиству рок службе у стал- 
ном кадру смањи, нарочито код ваздухопловства. 
Стојковић 

Да би Мародна скупштипа n no овоме питап.у 
имала једно пречишћено гледиште, мени je част 
да пружим следеће податке: 

Првим Законом o устројству војске n морпа- 
рице у nanio j повој држави, који je допесен 1923 

грдине, скраћен je рок службе у сталном кадру. 
Раније je рок службе био за артилерију и коњицу 
две године, a за пешадију n остале родове војске 
18 месецк. Тпм закопом рок je сведеп na 18 Mece- 
nu за све родове војске, na дакле n за аргилерију 
и коњицу, 

Ррк службе од две годипе прописан je само 
за ваздухопловство и иорнарицу и то: у иаздухо- 
пловству 24 месеца, a за успособљене пилоте 12 
месеци; у морпарпцп као пуп рок 24 месеца, a за 
успособљепе пилоте no'MopcKor ваздухопловстиа 
12 месецп. 

Оснм тога, уведен je за све родове војске n за 
морнарнцу скраћени рок од 9 месеци; за првенце 
у породицама, за one којп имају два претходна 
задругара са одслуженим пунпм роком, за само- 
хране (самце) и за ђаке. Овим скраћени*] роком 
од 9 месеци користе се оки 40% војника. 

Према томе, средп.и рок службе у сталном 
кадру јесте: 

За родове војске, осим ваздухопловства — 
15 месеци; 

За ваздухопловство — 23 месеца и 8 дапа; и 
За целу војску и морпарицу — око 15 месеца 

и 1 дан, ne рачунајући овде н одсуство на које сва- 
ки војпик no закону има право. 

Према овоме ми смо сами већ толико скрати- 
ли рокове службе, да се даље апсолугпо ne може 
ићи, a да нам војпици ne остапу необучепп сасвпм. 
После тога, за скраћивање рокова, треба учинити 
пуно претходних припрема, што ми сада нисмо у 
могућности да урадимо, Тако na пример: треба 
знатно повећати старешински кадар; треба поди- 
lm још касарни, стрелпшта, ма1вежа, егзерцири- 
шта n других ипсталација; треба знатно повећати 
писменост у пароду; треба увести обавезна војна 
вежбања за младиће upe ступања у стални кадар 
итд. Сем тога једап пстп рок ne може се устапо- 
вити и зато што je обука у редовима војске раз- 
личита no обиму и сложеиости, те захтева и раз- 
личне рокове, н што je код nac обавеза службе у' 
кадру засновапа иа имовном n задружком ста1ву, 
na, пошто je то стап.е различно, морају бити n po- 
ковп различми. 

Приликом претреса Фипапспјског закопа и бу- 
џета у Фппапсијском одбору извеспа господа по- 
слапицп учинили су предлог да се путем Финан- 
сијског закона унесе измена у Закоп o устројству 
војске и морнарице, те да се деоба задруге може 
доказивати уверењем општине, 
Господо, пИтање закопске важности извршене 

деобе правне je природе, јер je у везп са правним 
n материјалннм последицама, те војне властп прИ- 
иају све one пачппе, које признају судске, управ- 
не и финансијске власти у земљи. 

Код задруга које пемају пмање, дакле које 
немају шта да деле, довољно je увереп.е општине 
да дотичпи одвојепо живи n да немају везе са за- 
другом (чл. 53 закона). 

Ово nnTaibc од страпе Мииистарства узето je 
у проучавање у 1930 годппи, na су no овој стварп 
копсултована заннтересовапа Мппистарства: прав- 
де, упутрашњпх послова и финансија н na основи 
њиховнх мишл.еп.а пздато je наређење под То.Бр. 
23601 од 1 априла 1930 годппе, no коме се као за- 
конити  докази   нзвршепе   деобе   сматрају,   поред 
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извршних прссуда изабраног суда, судских и 
грунтовних    пресуда и све опоразумне н потајне 
деобе, које со докажу одвојеним плаћањем поре- 
за подељених странака, ако o томе постоји ма 
какав писмени траг код полициске власти, код on- 
штине нли код пореских управа. 

Даље се у овоме погледу иије могло ићи, јер да 
иеко одвојено плаћа порезу, мора одлука за то no- 
чивати на извесној позитивној осмови. 

ВолЈан сам да ово питање узмем поново у оце- 
иу и да у овоме погледу учиним све што буде би- 
ло могуће. (Буран аплауз). 

Ha завршетку овог мог експозеа сматрам за 
потребио да истакнем да и ако су кредити за вој- 
ску и мориарицу сведени далеко испод онога што 
би било потребно за њено издржавап.е, опрему и 
готовост те да са успехом одговори својим зада- 
цима и надама које се на њу полажу, ипак вас мо- 
гу уверити, господо народни иосланици, да he 
војска и морнарица мушки издржати ова искуше- 
ii,a (Вслики аплауз) и да he бити предузете све 
мере да се пезгодне последице бвог смањења кре- 
дита ублаже и отклоне. 

Ja сам тврдо убе1)ен да he војска и мориари- 
ца у будуће бити увек na висини позива и да he 
часно и са највећом л.убавл^у и пожртвовањем 
испунити све дужности које од њо lb. Величанство 
Краљ н отаџбина очекују. (Бураи аплауз). 

У то име ja вас молим, господо народни по- 
сланици, да предлог буџета Министарства војске 
н морнарице у целини примите a ja вас уверавам 
да he војска и мориарица оправдати поверење Ko- 
je joj указујете и да lie ca иуно частн н славе испу- 
нити задатке који су joj поверени. (Буран аплауз 
и узвици: Да примимо овај буџет nep аклама- 
сионе). 

ПотпрсгседтПх Др. Авдо Хасапбеговић: Го- 
сподо послаиици, са вашим одобрењем ja бих ову 
данашњу седницу закључио и сазвао следећу за 
сутра у 9 часова са дневним редом: Наставак npe- 
треса буџета Министарства војске и морнарице, 
буџет Миннстарства грађевина, буџет Мииистар- 
ства саобраћаја и буиет Министарства пол.опри- 
вреде. Пристајете ли на то? (Пристајемо). 

Седница je закл>учена у 13 часова. 


