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ПРЕТСЕДАВАО 

I [отпретседник 
ЈСВАИ АЛТИПАРМАКОВИЋ 

Секретар 
Лр. 11I!AI1 ГМАЈНЕР 

Присутни су г.г. Мппистри: Минибтар без портф.еља   и заступник   Министра спбфних послова др. 
Алберт Крамср,   Министар просвете  др. Раденко Станковн!!,    Министар   физичког   васпитагеа   на- 

рода др. Лавослап Ханжек, Министар пољопривр.еде др. ЉуГишнр Томашић. 

ПОЧЕТАК У  11,10 ЧАСОВА 

САДРЖАЈ: 

1 — Читањс и усвојење записника XXXV ре- 
цдвног састанка; 

2 — Саопштење аката г. Претседника Народ- 
ne скупштине којима доставља Сенату на решјава- 
ње предлог Закоиа o изменама и допунама Зако- 
na o ликвидацијп аграрне реформе на великим 
поседима и предлог Закона o уређењу аграрних 
односа у ранијим покрајинама Јужне Србије и 
Црне Гојзе; 

3 — Избор одбора за проучавање помену- 
тих закопских предлога; 

4 — СаогШитвње извештаја Одбора за проу- 
чаваЊе законског предлога o организацији ватро- 
гаства; 

5 — МоЛбе, жалбе и резблуциЈе; 
6 — Дневпи ред: 1) Претрес нзпеппаја Од- 

бора o предлргу Закона 6 ваздухопловној кои- 
венцији између наше Краљевине и Аустријске Ре- 
публике; 2) Пр.етрес извештаја Одбора o предлогу 
Закопа o конвенцијама закл.учепнм између наше 
Краљевине и Краљевине Румуније; 3) Претрес из- 
вештаја Одбора o предЛогу Закоиа o преносу npa- 
ва власништва са гимнастичког друштва   „Душан 

Силпи" ua Соколско друштво ;',Београдг—Матица", 
Сва три закопска предлога примљена cv у начелу 
и појединостима. 

Говориици: Известилац др. Ђуро Котур, Mu- 
лаи Л. Поповић, Министар без лортфеља и заступ- 
пик Мипистра иностраних послова, др. Алберт 
Крамер, Министар пољбпривреде др, Љубомир 
Трмашић, др. Емило Гаврила, известилаЦ др. Ва- 
со Глушац, 

Потпрстссдппк Јовап Алтипармакрвић: О- 
гВарам XXXVI редовни састаиак Сспата. Молим 
господина секретара да прочита записник про- 
шлог састанка. 

Секретар др. Ивап Гмајнер чита записник 
XXXV редовног састанка. 

Потпретседичк Јрван Алтипармаковић: Има 
.ni примедаба na записник? (Иема). ГЈримедаба 
нема, објапл.ујем да je записпик прнмл.еп.— Из- 
волите мути законске преллоге упућене од страпе 
јјарпдие скупштине па рад Сенату, 

Секретар др. Иван Гмајнер саопттана: i'. 
Претседник Народне скупштине доставља Сенату 
na рад, саобразно чл, 64 Устава, преДлог Закона! 
o   измспама n  допуиама  Закона 0 ликнидацпји a- 



12 XXXVI I'FUOBIIII САСТЛИЛК — 16 ЈУНА 1933. 

i papiie pcijiojiMc иа великим поседима, који je 
Скутптнма Јкмипла по хитпом поступку и пред- 
лог Закона o уређењу аграрних односа v рани- 
јим покрајинама Јужне Србије и Црне Горе, који 
je Скупштина такође усвојила no хитпом no- 
ступку. 

Потпретседник Јован Алтипармаковић: Мо- 
лим господина Министра да се изјасни o хитно- 
cm овнх законских предлога. 

Мшшстар пољопринрсдс др. Љубомнр Тома- 
imili: јОсподо сенатори, ja ne тражим хитност за 
ове законске предлоге. 

Потпрстседиик .lonan Алтипармаковић: По- 
што г. Миннстар пољопривреде ne тражи хитносг 
за ове законске предлоге, то he се они пЈ^стресатн 
i. редониом поступку. Мени je подпета свега је- 
дна кандндатска листа сенатора са довол>ним бро- 
јем 11[)еллагача за чланове ОдСојш и њихове заме- 
иике, KOJU he проучанати ове законске предлоге. 
Мзволнте чутн имеиа гошбде чланова п заменика 
који су предложени у Одбор за проучавање ових 
закоиских предлога: Милоје /l\. Јоваловић, Спира 
Хаџи Piicriih, Дака flonoBiih, Милутин /IparoBnli, др. 
Мирослав Плој, Антун Видаковнћ, др. Емило Га- 
npn.ia, др. Џафер Сулејиановић, др. Исак Алкалај, 
Сефедип Махмутбеговић, др. Желииир МажуратЉ, 
— a замспици су: Иваи Хрибар, Јанко Самуровић, 
др. Ђура Котур, Сгевап Михалџић, Крсга Смп i.a- 
imli, Милаи Mapjaiioitnli, др, Јаико Рајар, ;ip. Васо 
Глушац, др. Станко Шверл>уга, др, 1 lnan Гмајнер и 
Томо Јалжабетић, 

Прима ли Сенат овако прочитану листу? (При- 
ма). Објављујем да je Сенат примио овако прочи- 
тапу листу у смислу § 18 Пословпнка. Објављујем 
да су именована господа сепаторп пзабрапи члаио- 
ви и заменнци помеиутог Одбора. Молим да се го- 
спода чланови састану n конституишу no завршет- 
ку данашнзе седнице. 

Изволите чутп јсдап одборскн извештај. 
Секрстар др. Ивап Гмајпер саопштава: Одбор 

за проучава:1>с законског предлога o организацији 
ватрогаства поднео je Сеиату иа iicmenjc свој изве- 
штај o овоме законскоме предлогу. 

ПотпретСединк Јован Алтнпармакови!!: Овај 
одборски извештај отштампан je и сада he се по- 
делити господи сенаторима, a биће ставлзен на 
дневпи ред кад то Сенат закључн. 

Изволите чути молбе, жалбе и резолуције из 
народа. 

Секретир др. Иван ГмаЈнер саопштава молбе, 
жалбе и резолуције: разних удружења из Детрон- 
та, Удружења трговаца из Лесковца, Удружења 
стапара из Марибо[)а, Јакона /Uij'iMana из Сподње 
Воличнне, Леле Стаменковић из ilmiia, Даринке 
Ilajiih из Београда, Фрапа Цара n другова нз Цри- 
квенице, Јована Поповића из Железника, радника 
рудмика „Ресава", Општине павипополЈСке, Антуна 
Енгелмана из Панчева, Драго.Ђуба Димитријевића 
из Делпица, Ђоке РаДрвановића и другова, Леке 
Божичковића из Лукаца, Врховпог старешииства 
исламске верске заједнице. 

Потпретседиик Јовап ЛлтииармаковнИ: Све 
ose молбе и жалбе упутиће се падлежпом Одбору 
за молбе n жалбе. 

Пре него што пређемб на дневнн ред, ja бнх 
вас молио, да се у смнслу § 20 Послрвног реда од- 
реди рок Одбору за проучаиан.е ових аграрпих за- 
кона, до кога he рока бдбор бигп готов са изве- 

штајем. ,1a 11|)едлажем да ОДреДИМО рок ДО иоие- 
деоника у 8 сати пре подне, када he Одбор имати 
да упути свој нзвештај Сеиату. Ha тај начин мо- 
гла би бити одржана седница у утрак са диевпим 
редом: иретрес ових аграринх закона. Прпма ли 
Сенат овај мој предлог? (Прима). Оглашујем да je 
прииљен. 

Прелазимо на прву тачку дневног реда: пре- 
трес извештаја Одбора o предлогу Закскса o вазду- 
хопловној коивеицији између наше Крал>евине и 
Аустријске Републике. 

Има   реч   г.   известнлац. 
Извостилац др. Ђуро Когур: Господо сенато- 

ри, Одбор коме je бнло повереио проучаваше овог 
законског предлога извршио je свој задатак и под- 
иео извештај. Нека ми буде дозвол>е11о Да прочн- 
гам овај извеплај: 

СЕНАТУ  КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Београд. 

Одбор за проучаванЈе предлога Закона u вазду- 
хоплоипој конвенцији И протоколарном додатку 
између Крал-свпие Југославије и Аустријске Репу- 
блике, закљученим н потписаним у Бечу, 14 окто- 
бра 1932 годиме, извршио je свој задатак проучив- 
um поиенути законскн предлог, те je у седници од 
15 ов. месеца једиогласно закл.учио да иредчожи 
Сеиату, да изволи усвојити поменути законски 
предлог у редакцији како ra je Народна скупшти- 
na усвојила и Сенату на рад упутнла. 

За извеспиоца Одбора одређен je г. др, Ђ. 
Котур, 

Секретар, Претседник Одбора, 
Др. Ђ. Котур, с. р. Др- Емило Гаврила, с. р. 

Чланови: 
Мнлоје Ж. Јовановић, с. р., Милутпн Драговић, 

с. р., Др. Плој, с. р., М. Л. Поповић, с. р. 

C вашим допуштењем, ja hy бити слободаи у 
иеколико допунити предњи одборски извештај. 

Ваздухопловни саобраћај иеђу појединим др- 
жавама регулисаи je Међунарбдном конвенциЈОМ 
за ваздушну пловидбу од 1919 годиие. Taj међуна- 
родни акт обавезује међусобно све државе потпи- 
снице, na и нашу државу, јер смо и ми приступили 
тој конвепцнји и потписали je. 

Међутим, како Аустријска Република mije иот- 
писала ту међународну конвенцију, na како између 
помепуте суседпе Републпке и наше Крал.ениие Beh 
постојн рсдован ваздушпи cao6pahaj, то je неос- 
порно требало сшорити прописе o начнну вршења 
тога ваздухопловног саобраћаја и o свима питаи.и- 
ма која су са нстим v иераздвојној вези. 

Ta питања добнла су своје решење у ваздухо- 
пловној конвенцији и протсколариом додатку нз- 
међу Краљевине Југославнје и АустрнЈске Репу- 
блике, закљученим и потгтсаипм у Бечу 14 окто- 
бра 1932. Коавенцију и Протокол усвојила je lia- 
родна скупштниа, после чега je односни законски 
предлог ево дошао на претрес н у Ceuar. 

Поменута4 конвенцнја je у пстпуноЈ сагласно- 
сти са Међународном колвенцчјом за ваздуишу 
пловидбу од 1919 године и у њој су регулмсана 
сва 11редв11дл.ива техничка, полнцпјска, царинска и 
слична питања ваздушног cao6pahaja између нас и 
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суседне Аустријске Републике. Одбор, коме je Се- 
нат поверио проучавање овога законског предлога, 
после добивених обавештења од г. заступника Ми- 
пистра спољних послова, једнодушно je примио 
поменуту Конвенцију " Протоколарии додатак у 
иачелу н појединостима, при чему je имао у виду 
да се том Коивенцијом олакшава и унапре1)ује ва- 
здушни саобраћај са суседном аустрнјском држа- 
вом, с којом се, "поред досада11.е једнне ваздухо- 
плрвне лнннјс (ко|)нд()ра) преко Марибора, уста- 
но*вљују још два нова ваздушна пута, и то: 

1)'Код Љубљанског превоја, за везу Загрсба 
са MdjViu'pivuiiiM ваздуипшм пристантптем код 
Целовца; 

2) Ha желсзиичкој прузи код Дон.ег Драпо- 
града. 

Ове нове две линије моћи he се искоришКава- 
ти — разуме се — тек no озакоњењу и ступању на 
снагу поменутс Конвенције и Протоколарног до- 
датка. 

Нека ми буде дозвољсмо нарочито иагласити, 
да je у нашем иитерссу, да страни авионн ирелећу 
нашу границу и нашу територију само у стално од- 
ређеним и утврђешш правцима, како je то прсдии- 
ђено у овој Коипеицмји. 

Коивенција се може у свако доба отказатп с 
тим да отказ ступа на снагу на крају идуће калеи- 
дарске године. Ратнфиковање извршиће се у Бео- 
граду и Конвенција ступа на снагу са даном разме- 
ие ратификација. 

Конвенцији прикл.учени Протоколарпи дода- 
так садржн основни споразум o уређењу ме1)усоб- 
ног ваздушног саобраћаја. 

ЗавршујуКн ова кЈкпка излагаи.а, менн je част 
>■ име Одбора умолити Вас, господо сенатори, да 
"изволите примити овај законски предлог, који je 
пред вама, и то у редакцијн како га je усвојила и 
11ародна скупштина. 

Потпретседппк Јован Алтипармаковић: Отва- 
рам начелан претрес. Пошто нема пријављених го- 
ворника, закључујем претрес. Прелазимо на гласа- 
ње у начелу. Молим г. секретара да нзволи нзвр- 
шнти прозивку. Гласаћемо појединачно. Ko je за, 
гласаће »за« a ко je против, гласаће »против«. 

Секретар др. Ивап Гмајнер прозива г.г. сена- 
торе и они су гласали овако: 

Алибеговић Асим — отсутам 
Алкалај др. Исак — за 
Арнаутовић Шериф — за 
Бан>анини Јово — отсутан 
BorojeBuh  Raca — за 
Видаковић Аптун — за 
BmoBiili Осмаи — отсутан 
Врбанић ДР- Ммлан — отсутан 
Bvjnli Павле — за 
Гаврила др. Емило — за 
Гавриловић др. Богдан — за 
Гај Људевит — отсутан 
Глушац др. Васо — за 
Гмајнер др- Иван — за 
Грасл др. Георг — за 
Грегорин др. Густав — за 
Десница др. Урош — отсутан 
Добриин!! Петар -- отсутан 
Драгони!. Милутин — за 
Ђирлић ГТетар — отсутаи 
Ивановић Драгољуб — отсутан 

HBKOBHII др. Момчило — отсутаи 
Илиџаиови!! Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — за 
JanKOBnh Стјепан — отсутап 
Јовановић Ж. Милоје — за 
Карамехмедовић др. Хамднја — отсутап 
Ковачевић Томо — отсутан 
KocTiili Петар — отсутан 
Котур др. Ђура — за 
КрулЈ др. Урош — за 
Кукул>евић—Сакцински Фран — отсутан 
Љубибратић др. Саво — за 
Мажуранић др. Желимир — отсутан 
Мајстровић др. Иван — отсутан 
Марјановић Милан — за 
Махмутбеговић Сефедин — за 
Mnlinli др. Мића — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем — отсутан 
HemKOBiili Јован — отсутан 
Новак др. Фрап — отсутан 
Обрадовић Паја — за 
Павелић др. Анте — отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
Поповић Дака — за 
ПоповиК Матија ~ отсутан 
riononuli Милан — за 
Равмихар др. Владимнр — за 
Радовановић Крста — за 
Радуловић Марко — за 
Рајар др. Јаико — за 
Рожп!) др. Валентин — за 
Самуровић Јанко — за 
Симоновић Мнлап — отсутаи 
Смиљанић Крста — за 
Станковић Јовап — отсутан 
Станковић др. Радеико —- отсутан 
Сулејмановић др. Цафер — за 
Теслн!] Петар — за 
Тимотијевић Коста — за 
Томашић др. Љубомир — отсутан 
TOMHII Светозар — отсутан 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убави11 Павле — отсутан 
Фраш еш др. Отон — отсутап 
Хаџи-Бошкопић Трајко — за 
Хаии-Ристи11  Спира — за 
Хрибар Иван — за 
Цветковић Лордан — за 
Церовић Гаврило — отсутан 
Шверљуга др. Станко — отсутан 
Шиловић др. Лосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењамин — отсутам 

После гласања 

Потпрстседпчк Јовам Алтипармаковић: Госпо- 
до, изволнте чути рерултат гласања. Гласало je у 
свему 41 сенатор и сви су гласалн за овај предлог. 
Објавл.ујем да je овај законскн предлог у начелу 
примљен. 

Прелазимо na решавапЈе у поједнностима. Мо- 
лим господина известиоца ла прочита § 1. 

Изпестплац др. Ђуро Котур чита § 1 (Вндм 
Ш-т. 35). 

Потирегссдипк Јован Алтипармаковић: Став- 
I.;I\I jra гласао.е § 1. Прима ЛИ Сспат § 1? (Прима), 
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Објављујем да je § 1 примљен. -- Изволите про- 
читати § 2. 

Известилац др. Ћуро Котур чита § 2 (Видн 
саст. 35). 

Потпретсецник .lonan Алтипармаковић: Став- 
љам ка гласање § 2, Прима Ли Сенат § 2? (Прима.) 
Објављујем да je §2 примљен. Према томе, објав- 
љујем да je Сенат пршиид v појединостима пред- 
лог овога закона. Прелази^о на коначно гласаше 
o законском преддагу у целини. Молим господина 
t'CK))eia|);i ;i;i п.чирти про.лшкх'. 

Секрстар лр. Ивап Гмајпер прозива господу 
сенаторе и они су гласали овако: 

Алибеговић Дси.м — отсутан 
Алкалај др. I [сак -    за 
АрнаЈгговић UJcpiKji    - отсутан 
Бањанини Јово — отсутан 
ISorojemili  Baca — за 
Видаковић Антун   - за 
Виловић Осман — отсутан 
Врбанић др. Милан      prcj ган 
Hvjuli   Ihm.ir .i:i 
Гаврила др. Емило — зч 
Гавриловић др. Богдап — за 
Гај Људевит       отсутан 
Глушац др. Иасо      за 
Гмајнер др. 1 [ван — за 
Грасл др. Георг      за 
Грегорин др. Густав    - за 
Десница др. Урот — отсутаи 
Добринић I (етар —■ за 
Драговић Милутин — за 
Tnip.iiiii Петар — отсутап 
I [вановић Драгољуб -    otcyi an 
Ивковић др. Момчило      отсутан 
Илиџановић Димитрије -- отсутал 
Јалжабетић Томо      за 
.laiiKomiii Стјепан       отсутан 
Јовановић /ls. Милоје — за 
Карамехмбдовић др, Хамдија      отсутан 
Ковачевић Томр       ртсутан 
KncTiiii I lerap -    отсутан 
Котур др, Ђура — за 
Круљ др. Урош — за 
K'vKv.-hcmiii   •Сакцински.Фран       отсутаи 
Љубибратић др. Саво      за 
Мажуранић лр. Желимир — отсутан 
Мајстровић др. Иван - ■ отсутан 
Марјановић Милан -    за 
Махмутбеговић Сефедин — за 
Мићић .u). Мића — за 
МихаЛџић Стеван   - за 
Муфтић Салем — отсутан 
Нешковић Јован — за 
1 [овак др. 'hnan -    отсутан 
Обрадовић Паја — за 
Павелић др. Анте       отсутан 
Плој др. Миррслав      за 
Поповић Дака      за 
Поповић Manija        отсутан 
I [оповић Милан -    за 
Равнихар др. Владимир -- за 
Радовановић Крста — за 
Радуловић Марко — за 
Рајар др, Јанко — за 
P()>KII1I лр. Валентин    - за 
CaMvponnli Лаико — за 

Симоновић Милан      отсутан 
C'MiM.aimli Крста — за ' 
Станковић Јован -   отсутан 
Станковић др. Радсмко -   отсј ran 
Сулејмановић др. Ijacjicp   -   за 
Tcc\iiili Петар - - за 

* Тимотијевић Коста -    за 
Томашић др. ЛЈубомир    ■ отсутан 
Томић Сћетоз.ар       бтсуган 
Тринајстић др. Динко       отсутан 
Убавић Павле       отсутан 
ФрангеШ др. Отон    - отсутан 
Хаџи-Вошковић Трајко       за 
Хаџи-Ристић Спира — за 
Хрибар 11ван — за 
Цветковић Јордан — за 
Церовић Гаврило   - отсутан 
Шверл>уга др. Станко       отсутан 
Шиловић др. .locmi — за 
lllo.ia Aганасије — за 
Шуперина др. Бењамин — отсутап 

После гласања 

Потпретсгдник Јован Алтипармаковић: Изво- 
лите, господо сенатори, чути резултат r.iacan.a. I ла- 
сало je свега 42 г. г. сенатора и сви су гласали за 
onaj законски преддог. Према трме, објављујем да 
je Сенат примио коначно и у целини предлог За- 
кона o ваздухопловној конвенцији између наше 
Краљевине и Аустријске Републике, 

Прелазимо на другу гачку дневног реда: прс- 
трес мзнсппаја Одбора 0 прћдлогу Закона o кон- 
венцијама закл>ученим између наше Крал>евине и 
Краљевлне Румуније. 

Молим господина известиоца да прочита из- 
вештај Одбора, 

Известилац Милан Л. Поповић чита одборски 
изисштај: 

СЕНАТУ КРА.ЉЕ13ИНЕ ЈУП >СЛАВИЈЕ 

Одбор за проучавање законског предлога o 
међународним уговорима и споразумима узео je на 
проЈ^чавање предлог Замона b коивенцијама и eno- 
разумима нзмеђу Краљевине Југославије и Краље- 
вине Румуније. Ha седницама одржаним 15 овог 
месеца пре и посЛе подне свестрано je узето у рас- 
иатрање miran.е ти.х конвенција, споразума » про- 
гокола који подједнако интересују обе државе и 
којп коначно регулишу сва ло сада спорна питаша 
нзмеђу наших пријат.ељских земал>а'. 

Одбор je у начеду и у појединостима усвојио 
текстуалнр овај закоЈгски предлог који садржи 1!) 
конвенција, и то: o екстрадицији криваца и суд- 
ској помоћи у кривичним предметима; o укидању 
двоструког nopc.iiinan.a и o регулксању админи- 
стративне помоћи у питањима непроредних пореза; 
o трошковима рко протеривања; b пррцеии пода- 
така o вредностима којима управљају гхупиларне 
и старател>ске касе; o регулисању дугова и потра- 
живања заклаучених у пређашњтш аустријским и 
угарским крунама; o соЦијалним рсигурањима; o 
обављању професија; <> држављанству и завичај- 
ности лица која су поводом разграиччеч.а изгуби- 
ла своје првобитно државд анство; o гаксама за mi- 
зе п nacoine; o саиитарио-истерчиарској конвенци- 
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Јиј o уређењу мањинских осиовиих школа у Бана- 
ту; o питаиЈу регулисања административних једи- 
инца подељспих грапицом; o пензноним фондови- 
ма подељених округа (жупаиија); o депозитима; () 
рицнна./птм железницама; b примени Конненције 
која се односи иа режим и.маи.а која леже у погра- 
ничној зони, од 5 јула 1924 године; o граничним 
каменима и o споразуму односно тачке 5 Протокола 
Јевтић-Титулеско; o архивама које интсресују те- 
риторије додељене Краљевини Југославији н Кра- 
љевини Румуиијн Тријанонским уговором o мнру 
ii Протоколом којим je утврђена дефинитивна гра- 
ничиа линија између Крал>свине Југославије и Кра- 
л^евнне Румуније, потписаним 24 новембра 1923 го- 
дпне у Београду. 

TIOLIITO се свима овим конвсицијама, спо1)азу- 
мима II протоколима утврђује узајамна привредна 
и социјално-политичка сарадња између двеју при- 
јатељских земаља, и иошто се тиме затварају сва 
спорна питања, Одбору je част предложити Сеиа- 
ту Крал^евине Југославије да onaj законски пред- 
лог изволи усвојити. 

Одбор je за нзвестиоца одредио г. Милапа Л, 
ПоповиИа, сенатора. 

15 јуна 1933 године 
Београд 

i [ретседник Одбора, 
Лр. Емпло Гаврила, с. р. 

Чланови: 
Др. И. Ллкалај, с. р. 
Мил. Ж. Јовановић, с. р. 
Др. Георг Грасл, с. р. 
Стеваи Мнхалџић, с. р. 
Др. Мнрослав Плој с. р. 
М. Л. rionoBHli, с. р. 
Др. УропЈ КруЛ), с. р. 
Мнлутин ДраговићЈ с. р. 

Росподо сенатори, из овог комплекса крнвен- 
ција, шоразума и протокола ii3Mei)y Крал>свинс 
Лугославнје и Крал>евине Румуиијс, према којима 
су регулисаиа и ликвидирана сва нерешена питаи.а 
која интересују ове две државе, види се, да one ca- 
држе сва важнија питан.а узајампе привредне и 
соцнјално политичке сарадп.е. 11осле коначног no- 
влачења граница између Краљевине Југославије и 
Краљевине Румуније ликвидиран je цео један ком- 
плекс питања .алминистратнвпо-фииаиснјско-при- 
вредие и саобраћајно-политичке природе. Дуго го- 
дина воднлн су се o свим тим питањима наизменич- 
но преговрри из.ме!))' јулословенске и румунске де- 
легације, док није постепено дошло до практичног 
оствареп.а овог пшроког и симпатичног споразума. 
Преговори BoljCiiii no тим питаи.има прсиесени су 
у »Протокол« два iMiiiiHCTpa иностраних послова 
почетком марта ове године, Требало je неколино 
година да се од планова, од замишл-^еие концепцнје 
н од дискусије пређе иајзад на стварач.с. Ие може 
се, бесумн.е, nocmliii све од јелиом и средити сви 
односи у разлнчитнм гранама привредног и соци- 
јалног политичког живота двеју суседних, савез- 
иичких и иријате.ЂСКих држава, док се нису СТво- 
рнли услови за ужу сарадњу. Била je једина и ис- 
крена жеља и с једне и с друге стране, да се што 
je год внше могуНе иродубе, учврсте и озаконе 
економски односи држава Мале Антанте, у ириом 
реду Краљевнне Југославије и Крал.евиие Румуније. 

Рад тих двеју делегацнја круипсаи je иајзад пози- 
тивним резултатом, јер je дефинитивно регулиса- 
iio све што je до сада још било отворено, несређе- 
iro и компликовано. И орај досије у 27 аката (спо- 
разума, протокола и конвепција) претставлЈа, уз 
Пакт Мале антанте, један знатан прилог великом 
историјском делу које су државе Мале антанте 
створиле. Овим конвенцијама, господо сеиатори, 
проширеиа je делатност држава Мале антаите. И 
то je добро, да не буде ограничавана само на поли- 
тичке проблеме, већ да се и.ена фактичка сиага 
огледа и манифестује у вези са коисолидовањем 
na свим тереиима. 

Ме1)усо6на сарадња између држава Мале ап- 
танте остала би само формална, кад се том оквиру 
ие би дала и садржина и кад Cm она остала само 
органски дефект. Организација Економског савета 
који je постао заједничким органом југословенске, 
румуиске и чехословачке државе, сва питања из on- 
ime трговниске политике, сва поЛ)Опривредна, инду- 
стријска, финансијска, саобраћајна п кредитна чи- 
тања no заједничком програму рада Економског 
савета, биће не само предмет заједпичког проуча- 
вања, већ he довести, ja у то ие сумп.ам, до цил>а 
координације привредних интереса и прогресивне 
еволуције у корист најинтимније политичке и емо- 
номске колаборације трију држава Мале антанте. 
Ctora еу и (Јве конвенције, донесене и употпуњене 
у »Протоколу« два Мииистра ипострапих послова, 
од велике важиости у одиосима међу појелчиим 
лржавама Мале аитаите. Ha raj начин престали су 
између Краљевине Југославије и Краљевине Руму- 
иије сви спорови. Обострана узајамна економска 
сарадња, војнички и пОлитички савез, осведочено 
и у проШлости иикад ни једним оружаним суко- 
бом непомућено пријател>ство између нас и браће 
Румуиа, дају ne само моралие могућности и здраву 
осиову, да се једпи другима што више приближи- 
мо, neh тај наш повн одиос може служити као ири- 
мер ндеалне сарадп.е двеју суседних држава чита- 
вој Европн. Mu смо том ме1)усобном ндеалпом ii|)ii- 
јател.ском односу и приближењу изме1)у Краље- 
вине Југославије и Крал>евине Румуније следовали 
не само no форми, већ, ja сам у то увереп, и no 
духу. Проучавају^и цео комплекс редигованих cno- 
разума н коивепција Одбор с радошћу копстатује, 
да су npn томе раду претресане све супротности и 
разноликосго и natjen споразум који би могао im- 
служити ne само ннтимној екопомској сарадп.и, neli 
и заједничком Добру нас Југослрвена ибраће Ру- 
муиа. 

Ja hy вам, грсподо сенатори, у колико je мо- 
гуће краћим потезима изложити садржину и бпг- 
nocT постигнутих споразума који су обухваћени у 
седам тачака. Прва тачка тога С1101)азума, парафи- 
раног још у јулу 1929 године, садржи 16 конвен- 
цпја и протокола из 192!) године. To су: 

1. — Конвенција између Краљевиие Југослави- 
je n Краљевине Румуније одаосно регулисања ду- 
гова н потраживања у старим аустро-угарским 
крунама; 

2. — Копвепцпја између Краљевине Југослави- 
je n Крал.еиппе PyM\iiiije o ис1<Л)учеч,у диојпог рпо- 
резивања и регудисању узајамне помоћи у питан^ 
иепосредпих пореза; 

3. — Коивеиција 11зме1)у Крал>евиие Југослави- 
je п Краљевине Румуније o социјалном оснгураи.у; 

4. — Коивеиција нзмеђу Крал^евние Југос.шип- 
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je и Кра.Ђевпне Румуније o заштпш, одржавању и 
поправци граничних знакова као и других гранич- 
иих белега; 

5. — Конвенција између Крал.евине Југослави- 
је м Краљевине Румуније o архивима који интере- 
сују тернторије с једие и са друге страие граничне 
.ткнје, утврђене Протоколом потписаним у Бео- 
граду 24 навембра 1923 године; 

6. — Копвеици.ја између Краљевине Југосла- 
вије и Краљевине Румуније o трошковима сжо про- 
теривања; 

7. — Конзенција између Краљевине Југосла- 
вије м Крал.свиие Румунијд o издавању криваца и 
судској помоћи у кривичним стварима; 

8. — Протокол o смањењу такса на визе; 
!). — Конвенција између Краљевине Југослави- 

je и Краљевине Румуније o попису вредности каса 
(депозита) малолетника и лица под старатељством; 

10. — Конвенција између Краљевине Југосла- 
вијс и Краљевпие Румуније односно упражп.аиа- 
ља про(|)есија; 

11. — Конвенција између Краљевине Југосла- 
вије и Краљевине Румуније o државл.аиству; 

12. — Г1оверл>ивн Протсжол o прану упослења; 
13. -т- Споразум између Краљевине Југославије 

и Краљевине Румуније односно регулисања mna- 
ња административних јединица пресечених гра- 
кицои; 

14. — Конвенција изиеђу Краљевине Југосла- 
вије и Краљевине Румуније односно вициналних 
железница; 

15. —■ Конвенција између Краљевине Југосла- 
вије и КраЛ)еви11с Румуније односио пенсионих 
(((ондова административних јединица пресечених 
граипцом; 

16. — Конвенција између Краљевине Лугосла- 
вије и Краљевнне Румумије o поделн депозита. 

По Протоколу који je потписан на основу по- 
стигнутог споразума обухваћена су сва та питања 
у седам тачака: административне, финансијске, при- 
вредие, саобраћајне, социјалне, културне и поли- 
тичке прнроде. Прва тачка тог споразума односи се 
на споразуме, конвенције н протоколе који су из- 
међу нас и Румуна билн парафнрани већ у jviiv 
1929 године, али који су до сада осталн нератифи- 
ковани, јер су се за време преговсра појавила раз- 
личита тумачежа и неке опсервације и с ове и с оне 
стране преговарача o којима смо морали и ми и 
наши савезници водити рачуна. Тнх споразума, кон- 
венција и  протокола још из 1929 године нма  16. 

Друга тачка Протокола из деце.мбра прошле 
године односн се на спорна питања у погледу аг- 
рарне реформе. 

Гледнште нашег Мнимстарства пол.оиривредс 
и тумачење ал. 2 чл. 3 Конвеиције o режиму нетто- 
кретних имаи.а у пограиичној зони бнло je: 

Два Министра иностраних послоба споразу- 
мели су се да румунскн подаппци, сопствемицн у 
граннчиој зони, a који су експроприсани на основу 
Лугословеиског аграрног Закона, и.мају бити обе- 
штећени правичном отштетом за добра којих су 
били лишени, ако југословенска Влада сматра да 
иије могућ повраћај у натури. У случају да југо- 
словенски поданици буду експроприсани у гранич- 
noj зоии no одредбама чл. 3 алимеје 2 конвенције 
из 1924 годние, исги прницпп биће примењен и за 
name у Румунији. 

У чему je овде постојао спор? Према коивен.- 

цији између Краљевнне Румуније и Крал=евнне Ју- 
гославије из године 1924 требала су да буду изу- 
зета од аграрне реформе ona имања у граничној 
зони, која ne премашају 50 катастралпих јутара, 
односно под. извесним условима 100 катастралних 
јутара, ако je оио што je преко 50 катасгралних 
јутара искључиво пашп.ак, a ne шумски поседи који 
су били пзузетп од тога. 

Код тумачења те одредбе пастао je спор. Са 
румунске страие тумачило се то апсолутпо, т. ј. да 
не може бити аграрпа реформа односпо експро- 
пријација примењена ни у коме случају na посед 
ло 50 катастралппх јутаЈЈа. 

Дакле, да мора и ономе који потпада под аг- 
рарну реформу бити тај иинимум оставЛ)ен; док je 
ca name страпе било тумачење да су пзузети од аг- 
рарне реформе само они код којих целокупан по- 
сед не премаша 50 катастралних јутара. 0 томе 
пптап.у дуже времена нисмо могли доћи до сагла- 
сности, док mije најзад комисија, која je na томе 
радила, успела да nai)e једпо компромиспо решење 
no коме ће утврдити посебним комисијама ко има 
права користити се одредбама поменуте конвенције 
од 1924 године, a једна иешотита компсија ocno- 
ваће се, која he прегледати случајеве пз 1924 годи- 
ne, и за сваки случај ако та комчсија не би могла 
донети једпу споразумпу одоуку, оставл,а се две- 
иа владама да та гоггања регулишу. Према пред- 
п.е.м, питање обештећеп.а румупскнх државл>ана, 
чија су пмап.а са ове стране грапнце експроприса- 
na', решепо je v смислу чл. 3. конвенције, a питаи.е 
наших непокретних имап.а у пограничној зони кије 
решено супротао стаповишту, које je заузсо nam 
Министар поллпривреде. пего je нађена Једна 
К( мпр .Miicna формула која he омогућптп да се ово 
пнтап.е скппе са дпсвпог реда. 

Tpeha тачка Протокола оба Министра односи 
се nn ветепппарску конвепиију и сапитарну коп- 
венцију. Mu до сада са Румунијом у погледу вс- 
геринарске конвенције писмо имали ништа. ^а нас 
и за Румунију иије то питаље, међути.м, само 
санитарно питање, него у великој мери и еко- 
номско питање, - питање конкуренциЈе југосло- 
вепске стоке и румунске стоке na европским 
тржиштима. Ми можемо да себи претставимо, 
да je нарочито то питање ветеринарске кон- 
венције задавало и нама и Румуиша много 
брига и теткоћа. Ипак на Kpaiy с.мо успели да 
се cnopasvMeMO. Ми с једне стране нисмо МОГЛИ 
отићи пред једну пријатељску и савезничку држа- 
ву м joj la.Mo ветерипарску конвеиишу, коју пма- 
мо ii ca'namoM сустексм Мађарском. a na доугОЈ 
страпи мораш смо тражити извеспе гаранциЈе, ла 
ова ветеринарска копвенција nehe довести до тога, 
аа се na страним тржиштима обара цена Југосло- 
вепској и румунској стоци. Ми смо ту поставнли 
извесне услове који обавезују Владе обе државе. 
да се v будуће на страним тржиттп\та уздржавају 
од копкуреппнје и обараша цена na европскпм пи- 
јацама према грећим државама. Mn се наламо, да 
he сала v оквиру привредпог аргчжмана Мале an- 
танте овај принцип којн смо ми поставнлп битн v 
nviioj мерп очуваи и стављен na снагу. Ветепипар- 
ска монвенција између name Крзљевине и Краље- 
вине Pv.Mvmije ступила je на снагу 20 марта ове го- 
дине н већ до сада je показала дооре резултате. 

Четврта тачка, господо, односи се na давпо 
спорпо питање тако   званог   четрнаестог   српског 
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граничарског пука. Владе Југословенска и Румун- 
ска споразумеле су се да се у погледу рекламацнја 
наш.их због иметка тога четрпаестог граничарског 
пука и рекламацкја румунских у питању извеснш 
реквизиција за време ликвидације војнога стаља 
ликвидирају на тај начин, да се рекламације са je- 
дне и са друге стране за новчану иакнаду пребију, 
a да се onaj део у коме со покаже иеки суфицит 
у готовом исплати. To je, господо, било једно од 
најкомпликованијих питања на коме сс годинама 
Иисмо могm сложити. Ево у чему се састоји то пи- 
Taibc flocvie разграничења између нас и Краљевине 
Румуннје у Банату, иа територији Краљевине Ру- 
муније остао je једап посед од .HcS.OOO катастрал- 
них јутара, који je био власништво 56 општина 
које су пре много н много година сачињавале 
војнн округ бпвшег 14 српског граничарског пука. 
После разграничења од тих 56 општина 34 су оста- 
.te на нашој територији, ;i Румунији je пришгт 
22 општине са цслим иметком напред поменутих 
oimmiim. Вн знате, господо, да je Аустрија после 
закључења Карловачког мира 1669 године ради е- 
фикасније одбране своје границе формирала грани- 
чарске крајеве и т. зв, граничарске пукове, Ста- 
иоиипштво у тим крајевмма добијало je нарочите 
привилегије у погледу школа, администрадије, сер- 
витута и т. д. уз обаиезу да врши перманентну ииј- 
ну дужмост п чува границу. Тако je у Јужном Ба- 
иату створен 14 српски банатски граничарски пук, 
Omni ime које су сачињавале војни округ тог 14 
граничарског пука добиле су право службеиости 
na једиом комплексу државних шума који je изно- 
сио 90.000 катастралних јутара. Када су 1870 годи- 
не укинуте војне rpamme и граничарски пукови, 
поменуто ираво службености општина са терито- 
рије 11 граничарског пука држава je заменила са 
уступањем у њихову својину 38.000 катастралних 
јутара шуме с тим, да je na осталом делу комплек- 
са шуме преостало њихово раније дато право служ- 
бепости. Отада су 56 општина које су претставља- 
ле некадашњу војну територију 14 српског грани- 
чарског пука уживале право сусвојине иа тој шу- 
ми. Таква je ситуација била cne до разграничења са 
Румуиијом, када je, како je Beii раније поменуто, 
цео комплекс тума ОД 38.000 катастралннх јутара 
остао на територмји Румуније. Hama делегација 
бранила je ову те'зу: 

1) Тражила je поделу тмх 38.000 кат. јутара 
шуме, у сразмерп ороја општина, (чланова оајед- 
нице добара«) оних које су осгале на нашој тери- 
торији п оних које су прнпалс Рхмуиији. Према 
томе, na 34 општиме које су остале иа нашој тери- 
торији пмао би iiacrii одговарајући део те суме од 
29.500 кат. јутара. 

2) У случају неспоразума ća Румунима тра- 
жили смо правичну отштету која je износи ia 
500,000.000.— динара. 

Румунска теза je била бледећа: 
1) Компетентне румунске власти, које ej има- 

ле изнршити експроприацију, на оснрву обавеште- 
и.a која су'добиле на месту као и података доби- 
lu'iniN и нађених no општинама, даље на основу 
баштинских књига, утврдиле су да су општине 
биле сопственици. 

C обзиром na тај факт, one су примениле чл. 
6 ал. a румунскрг аграрног закона т.ј. експропри- 
сале су у целипи, утврђујући за експроприсано и- 
мање одговарајућу вредност у аграрним обвез- 

ницама 5%, која he заинтересованим бити дата са 
мрвим купоном. 

2) Претпостављајући случај да би се јури- 
дичкн могло доказати пред компетентном инстан- 
цијом, да iipaiui сопственици нису били општине, 
него некадаши.и 14 српски граппчарскп пук, т.ј. 
да се може доказати да je у конкретном случају 
у питању »Universitas bonoriim« експропрмацнја би 
ипак била извршена на основу чл. 7, члана 6 ал. 
7 и чл. 32, ал. б. румуиског аграрпог закоиа. 

У овом другом случају, за разлику од првог, 
синм ти.м бившим сопственицима ne Cm могло би- 
ти остапл.сио више од 200 катастарских јутара те 
земље. 

3) Сие ОПШТИНе бившег 14 српског rpammap- 
ског пука ne би дакле могле, mi v KOM случају, 
полагатн право иа 38.000 катастарских јутара шу- 
ме, јер би, претпоставЛ)ајући напред поменути и 
најбољи случај под 2), могло бнти у иитању само 
200 катастарских јутара шуме. Према томе преби- 
јан.е na које би се споразумеле две заиптересова- 
ne Владе односило би се само на 200 катастарских 
јутара шуме, (вредност које претставља овај део 
т. ј. 200 катасгарокик јутара шуме, no ирорачуиу 
( тручних румунских државних oprana, изпоси са из- 
маклом користп око 2 милиона леја и само та сума 
била би предмет компетенције). Једаи велики део 
румунских рскламација, o којима говрри тачка 5 
Протокола, износи: 19.727.047 дин, n.iii 75,742.846 
leja, или у крунама: 350,458.176 крупа, или 73.280 
шиајц. франака, или у америчким доларима 59.082 
долара. Осим тога једно мноштво слика, етнограф" 
скнх н других предмета као и намештаја и т. д., 
нарочито уметничких слика старих иајстора, није 
процењено и mije било означенр у списку. To су 
те рекламације na које су претендовали Румуни. 

C једпе стране nama потраживања за експро- 
пријацију шума бившег XIV српског граничарског 
пука, са друге стране поменута потраживања Ру- 
мунске нладе имала су у смислу тачке 5 Протоко- 
ла бити дефинитивно компензирана, 

Како je решење n овог nnran.a, у смислу no- 
менуте тачке Протокола, Румунска влада везивала 
за решење других пптања политичке природе, no 
п1)етходпо.м рефернсању прпмљепо je једпо ком- 
промисно решење. 

Закључепим „споразумом односно тачке 5 
Протокола Јевтић—Титулеску" две Владе су се 
сложиле да сматрај\' дефипитивно компензирана 
потраживања Краљевине Југославије одпосно XIV 
српског грапичарског пука n друга, која се од- 
носе na прнмепу оумунског Аграрног закона, као 
и потраживања Крал.евппе Румупије за пакпаду 
причињених unci a м отштету за реквизиције вр- 
шене за време привремене окупације lianam. 

Чланом 3 овог споразума, ал. 1, предвиђено je 
^авање законске накнаде, — у аграрним обвезни- 
цама, сходно прописима румунског Аграрпог за- 
копа. ca првим купрном, -- свим оним општина- 
ма бившег XIV' српског граничарскрг пука, a за 
експроприсани п.пхои део шуме. Отштета за екс- 
проприсане шуме која треба да буде дата општи- 
нама na нашој територији, према добивеним no- 
датцима износиће: 

al око 15 000 000 леја у обвезницама n 
б) око 7,000.000 у купонима. 
Ал. 2) Румунска влада обвезује се да he дати 

накнаду предвиђену румупскпм аграрним закони- 
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мм ii свима опим нашим поданицииа; чија су има- 
ii.;i експроприсана \ Добруџи, Ha овај једино мо? 
гућан начин ликвидирано je питање отштете за 
експропријацију шума бившег II српског грани- 
чарског пука. Користили с.мо ту прилику да доби- 
јемо једну законску правичну отштету за наше 
држављане, чија су иман>а у Добруџи била екс- 
проприсана. Добили смо једну компензацију, и то 
за катастарски (триангулациони) материјал Хрват" 
ске п Славоније, који he нам Румунија ускоро пре- 
дати, a 'mjn вредност износи 15,000.000 динара. 

Једно од најважнијих питања извесно je пи- 
таЊе школа. To питање између наших школа у 
Румунији и румунских школа на нашој територи- 
ји, решено je једном у смислу т. зп. Бледског спо- 
разума из 1927 године, To Je споразум који je био 
додуше потписан, али није био уведен у живог, 
и то из ових разлога: 

Једна од његових одредаба, противно позитив- 
IIOM законодавству o школама, условљавала je отва- 
рање румунских м^њинеких основних школа са бро- 
јем најмање 20 деце, док наш Закон o основним 
школама фиксира минимум 30 деце. Али, и поред 
те замерке могао би сс Бледски споразум и при- 
мнти да nuje имао јоџј дне рдредбе које су пред- 
виђале: 1) један Одбор од пет лица, наших др- 
/i<an;i>aiia румунске народности, за румунске ма- 
њинске школе у нашем Банату м, реципрочно| за 
name школе у румунском Банату, који бира на пет 
година учитеље и свештенике румунских мањина 
у нашем Банату и реципрочно за нџш елеменат 
v румунском Банату и чија .je надлежност да 
контролише рад ii администрацију мањинских 
школа; 2) једног инспектора за вршење педа- 
гошких инспекција, кога поменути Одбор пред- 
лаже надлежном Министру просвете и који 
стоји под контролом тога Одбора; 3) два члана 
{румумске или српске народности) у обласном 
школском одбору за верификацију и одобравање 
Пуиста тих мањинских школа; I) комесара кога 
именује надлежни Министар просвете ради сазива 
конститутивне скупштине и организовања гене- 
ралног шкрлског одбора. T;ij споразум mije извр- 
meii иако je румунска делегација инсистирала на 
томе, na je na преговорима вођеним у Пеограду 
од јануара до марта one годипе постигнут иоп 
споразум и иајзад потписака конвенција o мањин- 
ским школамау Банату. Огш коипемиија пбчива на 
принципу реципроцитета и строго je у границама 
позитивних законодавстава- двеју уговорних črpa- 
na n ne даје румунским мањипама никакво изу- 
зетпо или веће право од осталих народних ма< 
iMina. Исти принцип важи и за name мањинске 
школе у румунском Банату. Како пак румунски sa- 
kou o партикуларним школама допушта конфе« 
сионалне школе, то спс name школе у румунском 
Банату — 44 вероисповедних школа са приближно 
2300 ученика — na нашем језику остају и дал)е 
конфесионалне. 

Румуни у пашем Бапату имају OKO 78 одел.е- 
и.a (41 пастаиппка name народности који зпају р\- 
мунски језик и око 40 наставника румунске на- 
родности) са приближно 5.000 ученика. За 1)аз- 
лику од паших мањинских конфесионалних шко- 
ла у румунском Бапату, one румупске Man>nnci<e 
школе код nac су дрЖавне јер nam Закон o na- 
родним (основним) школама уопште ne дозвоља- 
ва конфесионалне тколе. 

Румунским законом o партикуларним школа- 
иа допуштене су конфесионалне школе, npeua 
томе name мањинске школе у румунском Банату 
могу и да.пе остатп конфесионалне. По истом 
принципу ne може се дати право румунској мањи> 
nn у нашем Банату да отвара конфесионалне шко- 
ле, јер nam Закон o народним (основнии) школа- 
ма то изрично забрањује, 

Према томе, све одредбе из Бледског спора- 
зума, како оне у супрОтности са позитивним за- 
конодавством, тако и one које су обухватили члан 
13 и 11 Споразума испале су из закл>\чепе и пот- 
писане „Конвенције o мањинским школама у Ба- 
нату". 

Овај успех name .le.ieraunje омогућен je, ka- 
ко je neli наглашено, претходним споразумом два 
Министра иностраних послова, после чега се Mo- 
rao постићи омако повољан споразум и решити, 
поред осталих, n ono питање, које сс до сада no- 
влачило безуспешно на неколико конференција, 
више од десет година. 

Тачка 6 Протокола гласи: 
„Југословенски и румунски делегатн cacfahe се 

у јануару, a најдаље у фебруару, у циљу закљу- 
neiija споразума o извршењу Протокола од 24 
ттемора 1923 год. n Споразума однооно аоли- 
циске контроле пловидбе na целом сектору Ду- 
nana између \iiilia Нере n Тимока, подразумепа- 
јући ту n вештачки пловни канал у Ђердапу (Сип- 
ски канал)". 

Према предп.ем имала су бити претресена два 
miran.a, na п.ме: 

1 - Питање дефинитивног разграничења (сек- 
тор na Дунаву) са Румунијом, т. ј. извршење про- 
токола o разграничењу од 24 попембра 1923 г. и 

2 - Захтев Румуније, постапл.ап у току осам 
година, o заједничком вршењу полициске службе 
у Сипском каналу. 

Да би ова два miran,a иогла бити vcnenino 
регулисана, nama делегација je сматрала да je 
потребно прво свршити са дефинитивним разгра- 
ничењем, како би сс no том лакше могле одба* 
цити неосноване претензије Румуније na заједнич- 
ко вршење полицијске пловидбе у Сипском ка- 
палу. 

По приом питап.у nama делегација ограни- 
чила се na протокол o разграничешу од 24 no- 
вембра 192.'5 год. 

Према одредбама поменутог протокола o раз- 
граничењу, граница иде главном матицрм Дуна- 
ва, т. ј. онамо куда je ишла и upe рата, mro je 
очигледно пз са.мог текста протокола и из гео- 
графске карте. 

Ha тај начин после 10 година преговарања 
завршено je дефинитивно разграничење нзмеђу 
Краљевине Југославије и Крал>евине Румуније. 

To on, господо, oino излагање o битној садр- 
>Kiiini тпх Konnenunja, које nponcnmv пз суседппх 
односа изме1)\; Крал.евппе Румуније и Краљевине 
Југославије. Te конвенције ne обухватају, међутим, 
јелпо врло важно u деликатно политичко питање, 
a то je црквено питање. Мн смо код tor питања ин- 
cncnipa ni na једпу савршенију оргапнзацпју. Ham 
пројект ono je израђе« na принципу: да je полп- 
тичка граница истовремено граница и за црквену 
јурисдикцију. Разлози су били чисто капопско- 
формалне природе. Сад je, после толиких пеуспе- 
шних коифереиција, и у том питању постигнут ко- 
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начан споразум између претставника св. Синода у 
Карловцима и претставника румунске православне 
цркне. И тако he уређење двеју цркава, 6 чему je 
већ постигнут споразЈ^м, бити дефинитивно регу- 
лисано п остнарено у тој конвенцији која се сиакн 
дан очекује. Чим и га конвенција буде потписана 
имаћемо epa спорна питаи.а ликвидирана. 

Снмма omiM коиисицпјама ми, ГОСПОДО сенато- 
ри, доприносимо не само нормализацији наших су- 
седних односа у свима домеипма привредног, no- 
литнчког и соцнјалног живота, Beli смо њима и по- 
моћу ii.их отклонили сваки неспоразум у будућно- 
сти ч добили гарантије од стране наших савезни? 
ка Румуна, да he ca овим конвенцијама учврстити 
се и дозидати темељи na којима почива Пакт Мале 
антанте као савршеиа хармонија у раду, као исто- 
1'етиост погледа и лтишљења o свима главним про- 
блемима трију земал>а и no свима заједничким nn- 
тересима KOJU нам диктују интимну, идеалну и 
пријатељску сарадњу са нашим савезкицима. (А- 
плауз и узвици: Живео!) Ta сарадња, верујте, ro- 
сиодо сенатори, и помоћу ових конвенција откла- 
ii>a сваку евентуалну пвртурбацију између иас и 
l\pai.enii;ic Румуније. Ове су коивеицпје стварно 
нов доказ ефикасности тесие сарадн.е наШих двеју 
пријатељских земаља пс само у организовању ме- 
ђусобне одбране помоћу војне силе, већ и помрћу 
дефинитивног ликвидоваља свих спорних питања 
ria екопомском и социјално-приврсдиом пол>у рада. 
Што смо то постигли, доказ je да се iiaiuii међу- 
иародии односи и нарочито односи између Краље- 
вине Југославије и братске нам Крал>евине Руму- 
није све већма 11родубл>ују, учвршћују и доводе na 
тај начин у потпун и идеалан склад принцип усво- 
јсн у пакту Мале антанте. 

Пакт Мале антанте можемо, госпрдо сснатори, 
слободно иазватн нсторијскнм делом данашн.е ге- 
Нерације, која je, свесна своје историјске улоге и 
тешке мисије у садашњости, у овај организациони 
статут држава Малс Аитанте, као и овс конвенције 
унела не само мноштво параграфа и одредаба, neii 
један дух солидарности, духовног зближења и и- 
лејног рада између нас и браће Румуна, (Аплауз и 
узвици: Живели!). 

Сна настрјања и румунских и наших прегова- 
рача прилнком доиотен.а онп.х споразума и кои- 
пеиција, ja сам у TO уверен, имали cv само једап 
циљ: да покажу прави пут до потпуног савладава- 
ii.a свих реалних супротности и да нађу једно брл>е 
схватање и оријентацију духовних снага сажетих 
у иароду. Полазећи с тог гледишта, које се пспо- 
љило и приказало, ja то, господо сенатори, с pa- 
дошћу констатујем, и међу члановнма румунске и 
југословенске делсгације, и једаи читав низ спор- 
!inx и отворених тпач.а између двеју пријатељ- 
ских земалиа иајзад je коиачпо затворен и ликви- 
диран. Већ и на тај начин доведени су у склад све 
супротностн.-сва гледишта и сви спорови, и ми смо 
тако иајзад обезбедили нцшим пријатељским зе- 
мљама и њиховоЛ међународном односу перспек- 
тиву јсдпе симпатичие и дуговечие иитимие са- 
радп.е. (ОдобрЈавање). 

Ja завршујем свој говор, рошодо, са увереи.ем 
и са жељом: да када пред ови.м Народним гфет- 
ставништвом претресамоЈи усвајамо разие одредбе 
и закоие којпма се дефинитнвно ликвидирају ci.a 
спориа питања између нас и Краљевине Румуније, 
да lie и nam иарод, кога претстављамо и с ове и с 

оне стране, порадити од сада на бољем упознвва- 
њу nama два народа који не треба да буду везани 
само диплрмацијом, већ који lie развити у будућ- 
ности све интимније међусобне односе и заједиич- 
ке везе, да их једиога дана, свеснн заједиичких 
i.Miicpeca, ујединимо у једно заједничко настојање, 
које повезује два сродна, Два пријатељска и Два 
савезничка народа у једну јединствену мерунаррд- 
ну целииу. (Аплауз и узвици: Живео!). 

Из Парламента Краљевнпе Југославије и Кра- 
л.евнне Румуније треба да npehe onaj дух пдејног 
рада румунско-југословенског духовног зближеља 
и na name иародпе масе. (Узвици Тако je!) Тако 
heMO, господо, у крајњој линији, довестп и ona na- 
ma два парода у везу са идејппм радом за синте- 
тично вођење духовних националних спага v служ- 
би једног заједничког и великог псторпјског циЉа. 
To je n најбитнији задатак румунског и југосло- 
венског Народног иретставннштва од дапас и од 
сутра. 

Из тих разлога ja молим Секат да пзво.ш овај 
законски предлог примити. (Бур«о одобравање и 
узвици: Живео!). 

Потпретседник Јован Ллтипармдковић^ Има 
реч заступник Министра иностраних пбслова г. др, 
Крамер. 

Министар 6c:t портфеља и зас^упцик Minui- 
стра иностраних послова др. Алберт Крамер: Гр- 
сподо сепатоЈт, ja бих имао OBOM ИСДрпнрм рефе- 
рату, којп je дао г. извести.тп n у коме je on об- 
радио ne само стварпп садржај конвепцмја, које су 
вам предложене, него je подвукао и попппчко зна- 
чење овпх конвенција, да додам у нме Краљевске 
владе само nap речи, 

One копнепцпје ЦЛОД су тако званог децем- 
барског састаика Мииистра Крал.евппе Румунијс 
г. Титулеска и Мииистра name Државе г. Јевтића 
n резултат су једпог дубоког уверења да je nan- 
шло крајп.е време да се све препреке, које су се 
juni стављале интимној сарадњи иатпх дпеју др- 
жава, јелппм великим гесгом уклоие с пута." 

Taj сзастаиак, господо, Ви знате да je он зна- 
меипт као једпа припремна конференција у очи 
велике n псторпјске реорганизације учињене но- 
вим Пактом Мале антанте, .na je ликвидација на- 
птх међусобних диференција био једап од upe- 
дуслова за пупи успех реорганпзациопог плапа за 
Малу  аптапту. 

Ja мпслим, господо, a [5ii ћете се сикурпо с 
тпме сагласити, да one коппепцпје доказују какиим 
су дубгжим разумсвањем паптх међусобНиХ дуж- 
'ности биле иадахнуте обе државе и њихове деле- 
гације кад су приступиле и кад су довршиЛе овој 
P LI, a Konnemuije су истовре.мепо доказ са коли- 
KOM смо прпјател.ском консилијаитноШЈћу', која 
води рачуна не само o својим сопсгиеппм пнте- 
ресима nero и o иптереспма својих iipnjaTea.i, прп- 
ступнли раду и довршили га. 

Иама je позпато, гоСподо сенатори, колику 
знатну улогу игра Мала антанта, na част n задо- 
вољство савезничких наших народа, данас у еи- 
ропској n светској политици. Да се je могар ство- 
рити onaj iiomi велики европски ауторитет, госпо- 
до, и ове конвенције томе су допринеле. 

.la вас у пме Краљевске владе, господо cena- 
Topn, MO.'IIIM да једнодушнр примите предложене 
Вам конвенције. Тиме ћемо дати изражаја ne само 
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cHi/jii.M пријатељсккм осећајима, сврјти симпати- 
јама за савез наше Краљевине са братском нам 
Краљевином Румунијом, вего н израокаја наше ре- 
шености да пријатељство и савезништво са Кра- 
л.сиииом РумЈГНијом чувамо, изграђујемо и да Ha- 
rne две државе у савезу са пријатељском и брат- 
ском Чехослооачком остаиу једаи трајан и поуз- 
дапи фактор европског мира и људског налретка, 
cpehe и задовољства наших народа и на част и 
славу наше ииле домовине и братске иам земље 
Краљевине Румуније (Бурно пљескање). 

Потпретседник Јован Ллтмпармаковн!!: Реч 
нма сенатор г. Милоје Јовановић. 

Милојс Ж. Јовамовић: Господо сенатори, и 
ja од своје стране лично иогу само поздравити за- 
кључење ових крнвенција, којима се утврђује о- 
снова за пријател,ску сарадњу на свима пол>има 
измс1)у nac и Краљевине Румуније. 

Г. известилац у своме лепом говору изнео 
вам je шта je и како je Одбор, који je проуча- 
вао onaj законски1 предлог, MUčIMO, и како je за- 
довољство v души својој ocehao одобравајући 
конвенције које су закључене. 

Са задовол>ством xohy да констатујем са 
овога места, да je пријатељска Румунија ишла у 
попуштан)у до крајњих граница, до којих je мо- 
гла uliii, п ако има каквих недостатака пли пе- 
згода у Omni конвенцијама, или што друго, на 
шта бисмо се могли жалпти. то иикако не долази 
са стране Румуније, него са стране name админи- 
страције, која није правилно и добро схватила 
ono, mio joj je стављено у дужност. 

Господо, ja iiciiv говорити o поједишЈм кон- 
венцијама. Ja сам мх сне прочитао, као и ви. Има 
пх 19 и и.има се регулишу многобројна питања, 
која су до сада била нерегулисана, и тиме се от- 
страњује могућност спих неспоразума и сукоба, 
којн бн се моглн догодити између две суседИе 
и пријатељске државе. 

Ja xohy опширније да говорим само o 18 кон- 
венцији, a то je „Споразум однрсно тачкебПрото- 
кола Јевтић—Титулеску", који со односи na нак- 
наду, коју Румунија има да исплати ta нмања; 
шуме и испаше, које су припадале раније XIV' 
граничарској регименти, na су после разграни- 
чсња дошла na територију Румуније. 

Овим протоколом пзвршем je један аранжман 
између nac и Румуније na тај начин, што Je Кра- 
л>евинз Румунија лојално признала нашој др/кави 
укупну суму, за коју се сматра као дужник, a ni 
ша влада je признала извеспа потраживања Руму- 
пнји, која се имају одте укупне суме одбити. Вели- 
чина овс земл.е изпоси око 38.000 јутара. Ha томе 
земл>ишту одржавало je живоп 52 name општине, 
Kopncreliii се шумама и испашама. Te шуме и ne- 
name припале су после извршења разграничења 
Крал.етши Румунији, те je дошло na дневни ред 
питање да се од стране Краљевине Румуније да 
накнада оним општинама, које су изгубиле и eno- 
je шуме и своје испаше, a то су one општине, које 
су остале na  iiamoj територпјп. 

Господо, ствар je лепо примљена од стране 
Румхппје, n ona je показала добру вол>у, да да на- 
кнаду народу за шуме и испаше. У јучерашњој 
седници Одбора г. Министар спољних послова из- 
јаипо je, да те шуме n испаше нису биле својина 
роменутих oniimina,   пего да су општине   нм 

неко право уживања или право сервитута. Свејел- 
no: било једно п.ти друго, главно je да су те 5*2 
општппе п.мале пеко право na ту шуму и те нспа- 
ше, било као својипу. као што je рекао господин 
известилац, или да je то п.пма било дато као cep- 
im г\т ii.in na уживање. 

Природно je јасно n логично, да кад јо ono 
припало Краљевини Румунији, и када je ona при- 
i ra ia na io да плати за то народу неку отштету, 
да je требало закл>учити конвенцију, no којој he 
се отштета дати ономе коме припада, атоје наро- 

■ - оних oiiminna. Koju je изгубио право и могуп- 
ност да ужива своје имање. Тако то није урађе- 
no. већ се na рачун ниовине приватних лица, од- 
носно општина, врши једна трансакција, врши се 
исплата једнога нашег државног дуга према Ру- 
иунији. C какним праио.м nama држава захтева, 
да n.en дуг, дуг иелога народа, плаћају само ове 
прше општине у Банату, и да цео терет падпе на 
њихова плећа. 

У члану првом ове конвенције стоји (Чита): 
„Како Југословенска Влада формулише nauč- 

ene рекламације које се односе на реституцију до- 
бара, која припадају сувласницима југословенским 
поданицима, пређашње XIV гранцчарске регимен- 
те, експроприсана сходно румунском аграрном 
шкону ii.ni друге рекламације које се односе на 
примену руиунских закона o аграрној реформи у 
Румунији; 

како у исто време румунска влада формулишс 
извеспе рекламације, које се односе на штете и ре- 
квизиније извршене приликрм окупације ру.муп- 
ског Баната „oGe владе сагласне су да их сматра- 
ју дефинитивно као компензоване и угашене". 

Дакле, господо, Краљевина Румунија потра- 
жује од нас извесне суме v доларима, францима; 
динарима n лејима за оно, mro je реквирирано за 
време наше окупације у Банату. Када смо ми иста- 
кли name потраживање, да се плати накнада за 
шуме и nename XIV граничарске регименте, које 
cv припале Румунији, онда je Румунија истакла 
своје контра-потраживање. Сад nama Влада xohe 
ла одбије једно name дуговање, a то je дуговање 
целе name земл>е за реквизицпјс. којс су вршене у 
корист војске итд. од оне суме, коју нмају да при- 
ме од Румуније паше опттиие у Банату. Њен дуг 
треба дакле да плате лотич-те onmnme. Ово пије 
ни право ни морално, јер чим je Кра.гевпна PVMV- 
ннја пристала да плати народу накналу, наша лр- 
жава je имала да уступи целу суму онима којима 

1рно и npima ia, a оча иека своја дуговаља, која 
има према Крал>евини Румунији, исплати из својих 
средстава, a ne пз туђе имаовине, 

Господо, ja сматрам да onaj начин спровође- 
n,a компензација на рачун грећих лица не може _и 
ne сме да буде. ДрЖава не може своје дугове, Koje 
признаје Краљевшш Румунији, плаћати на тај на- 
чин, mro dn то пребацила на one 52 oimirmic у Ба- 
нату. Ona raj дуг иора примити на државни буует 
n наћи начина да ra из својих средстава плати. 

Господо сеиатори, ми ћемо примити све пред- 
ложет- конвенције,naћемо примитииову конвен- 
цију, o којој сада говорим, али ja сам сматрао за 
дужност, ла оном npnim« м нстакнем једну неправ- 
ду, која je апсолутно сигурнр и несумњиво утвр- 
Нена, n да монстатујем, да je ra неправла учињена 
од črpane name државе према грађанима name 52 
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општине у Банату. Ja на овом месту не могу ни- 
шта друго тражити, до го, да надлежни Министар 
nsjauii »;ui je вољан да предложи Краљевској вла- 
ди, да узме у процену ову сТвар п расправи je на 
тај начин, што he се исправити учињена неправда 
i! људима дати оно што им припада, a држава ис- 
ка своја дуговања Румунији плаћа као и остале 
државне дугове.« 

Мемн je, господо, жао, што сам цело ono наше 
велико интсресовање за ове конвенције, које су 
овако лепо у Сенату прихваћене, мало помутио 
овмм мојим примед&зма, али то сам мсфао учинити 
ради заштите грађана опих крајева у Банату, лОЈи 
су неправедно оштећели. . 

Ja то ne бих данас истнцао, када бих знао да 
he битн могућности да се то доцпије поправи. Mo- 
je je пак уверење, да je ono био последњп моди ■ 
пат, да се траже коректуре у корист оштећсних 
грађана. Ha завршетку ja поздрављам ове кбнвен- 
mije и поздрављам Краљевину Румупију, која je 
најлојалније и најлибералније примила сне mro je 
од ii.е зависнло. Она je све дала, што je могла да 
да у питању какнаде нашим општинаиа у Бшит, 
a na нама je да нађемо иачина, да се нашим гра- 
IjamiMa да та накнада која стварно њима једино и 
трипада, a која ne прилада iiainoj држави! Гласаћу 
за onaj з&коиски предлог. 

Потпретседник Јован Алипармаковић: 11ма 
реч г. Министар пољопрмвреде. 

Miiimcrap пољопривреде др. Јђубомир Тома- 
шић; Господо, ja желим да се осврнем само na 
сну пршедбу г. сен^ггора Јовановића пз K(jje из- 
... и као да би наша деле.гацнја приликом прего- 
вора за ове к(Л1иепције бнла заисмарила интересс 
властитих ррађана Ja желим то да исправим наво- 
U'II.CM самих чињеница. Ове шуме у смислу ру- 
мунског закопа o спровођењу аграрне реформе мо- 
глесубити експроприсане без икакве отштете. По 
том закону земл>ишта и шуме чији су сопственици 
бтсутни потпадају под експропријацију без нкакве 
отштете. Такаи je oaui овај случај, где je румун- 
ска клада на гемел.у снога закопа могла ставиш 
у креаост ту законску одредбу и експрситрисати ова 
земљишта без икакве отштете. Ako te уз.ме као 
комуиио бонорум, онда Je наш известилац добро 

ао, да се радило само o неких 200 катастарских 
јутара. Међутим, настојап.ем наше делегације и 
сусретљиЕошћу румуиске делегације, румунска 
владл je признала право отштете за овај цео ком- 
плекс и, како je већ утврђено, платиће отштету 
m. цеии коју предвиђају румунски закони o 
аграрној реформи.иЈтб износи око 15 милиона леја 
обеезкида п око 7 иилиона леја доспелих камата. 

Друго je питање да се исправи чињенично ста- 
и.е и навод г. сенатора Јовановића као да Г.и наша 
делегација била пропустила обранити ннтересе 
a ииих државл>ана. (Милоје Ж. Јовановић: Није 
ннко нападао нашу делегацију.    • /Kamp.      Прет- 
седник звсиги). Било je j eno да се занемарило 
обранити интересе нашш државл>ана. To je пи- 
lime umile социјалне гарироде, наиме да се даде 
нека отштета тши нашим држављанима за експро- 
гфисане шуме, и то у висини која je предвиђена no 
законима o а/грарној реформи Краљевине Румуип- 
је, која je u-ni прениска. To je шитање где се не 
може наједанпут преузети никаква сигурна обаве- 
sa, iep се мора проучити ефекат колико би пра- 

ведно било да им се још даде, icao и то да ли има 
иогућности за то. Ja сам једном друтом приликом 
i'.eli нмао згоде да нагласим, да ће подручно ии 
Министарство то mnnn.e проучити, na у колико се 
види да има Moivliiiocui да се томе удовољи, ja си- 
гурно нећу бежати од гога да се то и спроведе, 
али ne једнкм специјалиим, новш аграрним зако- 
пом, него у Финансијском закону, баш зато јер 
овгисве оти^тете већ имају свој корен у § 150 'i'n- 
нансијтжог закоиа за 1927/28 годину. 

Толико сам и.мао част да кажем као i)a3jaiiiii>e- 
u,е поиодом примедаба које je учинио сенатор г. 
JoEanoHiili. 

Иотпретседпик Јован Алипармакови!!: Има 
реч сепатор г. др. Емило Га/врила. 

Др. Емнло Гаврила: Господо сенатори, пре 
кратког времена ми смо ванредаол манифестаци- 
јом одушешБења примили Пакт Мале антанте, Ko- 
ja je већ до сада, за ово кратко време, показала 
врло велике успехе као и нашу заједничку сиа- 
гу. Данашње конвенхџЈје конзеквенције су тога 
Пакта; (Л1е су бпле n подлсга a n последица тога 
Пакта. Тим конвенцијама регулисано je све што je 
п гледало да може мутити и сметати наше међу- 
собне односе, Пошто све ro уклаљају ове конвеи- 
ције, које смо ми у Одбору тачпо и нсцрпно про- 
i (удира m и нашли да су добре, то ja, као прет- 
седник тога Одбора, предлажем, да и овом при- 
ликом као и приликом примања Пакта Мале антан- 
те без гласања, једнодушно, изнимно акламацијом 
пришшо све ове конвеиције. (Опште одобраваље 
и плЈесак). 

Потпретседник Јован Алтипармаковић: 11рнма 
ли Сенат да се onaj законски предлог приин акла- 
мацијом? (Сложаи одзив: Прима се). Преиа томе, 
објављујем да je предлог оиога Закона o конвен- 
цијама закл.учеиим између наше Краљевине и 
Краљевиие Румуније акломацијом примљен и ко- 
качно у neimni, (Буран аплауз и узиици: Живела 
Румунија!). 

Прелазимо на трећу тачку дневнога реда; rtpe- 
трес извештаја Одбора o предлогу Закона o пре- 
иосу праоа власништва оа гимастичког друштвз 
»Дута11 Cii.inii« на соколско друштво »Београд— 
Матица«. Молии г, известиоца да прочита изве- 
ттај. 

Известилац др. Васо Глушац: Господо сепа- 
ГОрИ, пред иама je предлог Закоиа o гфИТОСу npa- 

i a власииштва иман.а у Београду у КрЈ^шој улици 
број 22 са гимнасшчког друштва »Душан Силни«, 
односно Београдског соколског друштиа »Душан 
Силни« ма соколско друштво »Београд Маггица«, 
и o укидап.у ограничења својине из Указа од 3 
марта 1905 године. Ово имаље у Круншој улици 
бр. 22 било je државна својина и Народнја скуп- 
iiinina сазвана у радован сааив за 1904 годину ре- 
цшла je да се ово имање преда дрлштву »Дутан 
Спппк' за стан и вежбаоницу, с тим да га друштао 
не иоже отуђити нити задужити без одобрења 
11ароднрг претставништва. 

Указом ОД 3 марта 1905 године ЊбГОВО Нсли- 
чанстио Крал. Иетар одобрио je ово решење Ha- 
родне скушптине. 

Друштво »Дхшап Силпп« претворило се кас- 
иије у београдско соколско друштво »Душан Сил- 
ни<ијош касипје када су се ова соколска друштва 
сјединила у једаи соколски санез, то je онда и имо- 
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iimiii овога соколског д^уштоа »Душан Силни« 
прешла у својину соколског друштва »Београд— 
Матмца«. Овим законским прадлогом иде се за 
niM да сокрлско друШтво »Беаград—Митица« мо- 
же слободно располагати са овом имовином, na 
да Je иоже продати и новац употребити за сокол- 
ске ciii)xc. Ово имање само no себи не иоже се 
употребити за прнстојне соколске простормјс im m 
се na њему могу такове просторије нове подићи. 
Стога je соколски савез односно соколско дру- 
штво »Београд- Матица« залочело градњу сокол- 
ског дома na друтом већем и прикладнијем и< - 
сту у Делитрадској у.пти бр. 29, a ово имање жс- 
ли да прода и да тај новац употреби за доградњу 
тога соколоког дома. Да бм се то могло извести, 
р.отрвбно je да се законским путем промени peuiej 
i.c Народне скупштине и Указ од 3 марта 1905 
10днпе. У ту сврху подиесеи je данашњој Народ- 
rtoj скупштики нови предлог Закона o преносу 
права власништва и raj je предлог у НароднЈЈ 
скупштини iipiiM.i.cn n послан Сенату да ra и Се- 
нат прими. Сенат je na својој седници од 1 ^ јуна 
ове годмие изабрао нарочити Одбор за проучава- 
н.е онога законског предлога. Одбор je onaj за- 
конски пЈ^едлог проучио и подноси овај извештај: 

СЕНАТУ КРАЛзЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Одбор за проучавање предлога Закона o про- 
носу права власности иман.а у Београду у Крунској 
улнци бр. 22 са гимнастичког друштва »Душан Сил- 
ии«, односно београдског соколскбг друштва »Ду- 
шан Силни« иа Соколско друштво »Београд-Мати- 
na«, n o укидању офаничења својине из Указа 
од 3 иарта 1905 године, на својој седници од данас 
проучио je овај законскки предлог и примио га je 
у начелу и у појединостима, те иу je, према томе, 
част предложита Сенату, да овај законски предло! 
изволи усвојити текстуелно онако како ra je и На- 
родна скупштина усвојила. 

За свога известиоца Одбор je одредио сенато- 
ра г. др. Васу Глушца. 

У Београду, 14 јуна 1933 године. 
Претседник Одбора, 

Богдан Гаврилови)!, с. р. 
Секретар, 

/lp. Cano Љубибратић, с. р. 
1 [отпретседник, 

Др. Васо Јлушац, с. ji. 

Чланови: 
Ииж. Д. Поповић, с. р.,   Крста   Смил>анић,  с. р., 

Спира Хаџн Ристић, с. р. 

Потпретседник Јован Алтипармаковић; Нема 
пријављених говорника, прелазимо на решавање 
у начелу. Молим г. секретара да нзволи извршити 
прозивку. 

Секретар   др. Иван Гмајнер    прозива г.г. се- 
наторе и они су гласали овако: 

Алибеговић Асим   - отсутан 
Алкалај др. Исак — за 
Арнаутовић Шериф — за 
Бањанинн Јово      отсутан 
Богојевић  Baca        за 

Видаковић Антун — за 
Виловић Осмап — отсутан 
Врбанић др. Милан -    отсутан 
Вујић  Павле — за 
Гаврила др. Емило    - за 
Гавриловић др. Богдан   - за 
Гај Људевит       отсутан 
Глушац др. Васо — за 
Гмајнер др. Иван -   за 
Грасл др. Георг.— за 
Грегорин др. Густав -- за 
ДесниЦа др. Урош — отсутан 
Добринић Петар — за 
/Iparoiuili .MiMVTiin — за 
Ђирлић Петар    - отсутан 
Ивановић Драгољуб    - отсутан 
Ивковић др. Момчило — отсутан 
Илиџановић Димитрије — отсутан 
Јалжабетић Томо — за 
Јанковић Стјепан т— отсутан 
Јовановић /К. Мнлоје — за 
Карамехмедовић др. Хамдија 
Ковачевић Томо    - отсутан 
Костић Петар -    отсутан 
Котур др. Ђура за 
Крул> др. Урош — за 
Кукул>еви11   Сакцински (I>paii 
Лзубибратић др. Саво — за 
Мажуранић др. Желимир — ;i;1 

Мајстровнћ др. Ивап — отсутан 
Марјановић Милан — за 
Махмутбеговић Сефедин — ^ 
Мићић др. Мића — за 
Михалџић Стеван — за 
Муфтић Салем       отсутан 
Нешковић Јован — за 
Новак др. Фран    - отсутан 
()брадовић Паја — за 
Павелић др. Анте -   отсутан 
Плој др. Мирослав — за 
IlonoBuh Дака — за 
Попови!. Матија - - отсутан 
Поповић Милан — за 
Равнихар др. Владимир — за 
Радовановић Крста — отсј ran 
Радуловић Марко    - за 
Рајар др. Јанко    - за 
Рожи1. др. Валентин — за 
Самуровић Јанко — за 
Симоновић Милап -    отсутан 
Смиљанић Крста — за 
Станковић Јован -   <,l4:v,a",T.f.VT.,II Станковић др. Раденко - отсутан 
Сулејмановић др. Цафер — Jd 

Теслић Петар -- за 
Тимотшевић Коста — за Кмашић др. Љубомир - ^тсутан 
ToMul. Светозар - отсутап 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — отсутан 
Франгеш др. Отон -- отсутан 
Хаџи-Бошковић TpajKO    - за 
Хами-Ристић Спира    - за 
Хрибар Иван — за 
Цветковић Лордан -- за 
Церовић Гаврило -- отсутан 
Швеољуга др. Станко    - отсутан 

отсутан 

отсутап 
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Шиловић др. Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина д.р. Бењамнн   - отсутан 

После гласаља 

Потпрстседипк Јован Алтипармаковић: 11зво- 
•лите, господо, чути резултат гласања. Гласало je 
свега 43 сенатора и сви су гласали »за«. Према то- 
ме, ()ојавл>ујем да je onaj законски предлог у иа- 
челу примљен. 

Прелазимо na претрес у појединостима. Молим 
г. известиоца да изволн прочитати § 1. 

Известилац др. Васо Глушац чита § 1 (види 
саст. Зб). 

Потпретссдппк Јован Алтипармаковнћ: При- 
ма ли Сеиат § I? (Прима.). Објанл.ујем да je § 1 
иримљен. — Изволите чутн § 2. 

Изиестплац др. Васо Глушац чита § 2 (види 
саст. 35). 

Потпретседник Јован Алтипармаковић: При- 
ма ли Сенат § 2? (Прима.). Објављујем да je § 2 
примљен. — Изволите чутн § 3. 

Известилац др. Васо Глушац чита § 3 (видп 
саст. 35). 

Потпрстссдиик Јовап Алтипармаковић; llpn- 
ма лн Сенат § 3? (Прима.)- Објављујем да je § 3 
гтримљен. —■ Изволите чути § 4. 

Известилац др. liaco ["лушац чита § I (види 
cacr. 35). 

Погпрстссдпик Јован Алтипармаковић: При- 
ма лн Сенат § 4? (Прима.)< Објављујем да je § i 
примљеи. —■ Изволите чути § 5. 

Известилац др. Васо Глушац чита § 5 (види 
cacr. 35). 

Потпрегседппк Јоваи Алтипармаковић: Ири- 
ма ли Сенат § 5? (Прима.). Објављујем да je § 5 
примљен. 

Овим објављујем да je Сенат примио у поје- 
диностпма предлог овог Закопа. Прелазимо na дру- 
го и копачпо. гласан.е у целини. Молим r. секретара 
да пзврши прозивку. 

Секрстпр др. Иван Гмајпер прозива г.г. сема- 
торе и они су гласали овако: 

Алибеговић Асим   - отсутан 
Алкалај др. Исак — за 
Арнауховић Шериф — за 
Baibannnn .IODO    - отсутаи 
BorojeBnli  Baca — за 
Видаковић Антун —■ за 
Виловић Осман — отсутан 
Врбанић др. Милан -- отсутан 
Bvjnli Павле — за 
Гаврила др. Емило — за 
Гавриловић др. Вогдап -- за 
Гај Људевит — отсутан 
Глушац др. Васо — за 
Гмајмер др. Иван — за 
Грасл др. Георг — за 
Грегорин др. Густав — за 
Десница др. Урош -- отсутан 
Добринић Петар   - за 
Драгови!* Милутип -- за 
Ђирлић Петар   - отсутан 
llBanoBiili Драгол.уб — отсутап 
Ивковић др. Момчило -- отсутап 
Илиџановић Димитрије -  отсутан 

Јалжабетић Томо — за 
Јанковић Стјепан — отсутан 
.loBanoBnli Ич. Мнлоје — за 
Карамехмедовић др. Хамдија      отсутан 
Ковачевић Томо — отсутан 
KOCTHII Петар -- отсутан 
Котур др. Ђура — за 
Круљ др. Урош — за 
Кукуљевић—Сакцински Фран — отсутан 
Љубибратић др. Саво — за 
Мажуранић др. Желимир — за 
Majcrpoiiiili др. Иван — отсутан 
Марјановић Милан — за 
Махмутбеговић Сефедин — за 
Mnliiili др. Мића — за 
Михалџић Стевап — за 
Муфтић Салем - - отсутаи 
I [ешковић Јован —■ за 
Новак др. Фран    - отсутан 
Обрадбвић Maja — за 
Павелић др. Анте    - отсутаи 
Плој др. Мнрослав — отсутаи 
I [оповић Дака — за 
Поповић Матија —■ отсутан 
I [оповић Милам - - за 
Равнихар др. [^ладимир — за 
Радовановић Крста — отсутан 
Радуловић Марко — за 
Рајар др. Јанко — за 
Рожић др. Валентин — за 
Самуровић Лаико    - за 
Симоновић Мнлан — отсутан 
Смиљанић Крста — за 
Станковић Јован       отсутан 
Станковић др. Раденко -- отсутаи 
Сулејмановић др. Џафер    - за 
Теслић Петар — за 
Тимотијевић Коста - - за 
Томашић др. Љубомир — отсутан 
Томић Светозар — отсутан 
Тринајстић др. Динко — отсутан 
Убавић Павле — отсутап 
Франгеш др. Отон — отсутан 
Хаџи-Бошковић Трајко - - за 
Хаџи-Ристић Спира       за 
Хрибар Ииаи — за 
1 [ветковић Лордап — за 
Церовић 1"аврило — отсутан 
Шверлдта др. Станко       отсутан 
nin.ioiiiili др. Јосип — за 
Шола Атанасије — за 
Шуперина др. Бењамин — отсутан 

После гласања. 
Потпретседник Јован Алтипармаковић! Изво- 

лите, господо сенатори, чути резултат гласања. Гла- 
сало je свега 42 г.г. сенатора и сви су гласали за. 
Према томс, објавл>ујем да je Сенат примио коиач- 
iro у целини овај предлог Закона. 

Овпм je исцрпси дневни ред данашње седни- 
це. Са вашим присгаиком, закључујем ову седннцу, 
a идућу заказујем за даиас после подне у 5 часова, 
са овим дневним редом: Ilperpec извештаја Одбора 
o предлогу Закона 6 ајрганизацији ватрогаства, 
Прима m Сенат овај диевнн ред? (Прима). Обја- 
вл>ујем да je примљеио, Тиме закључујем ову сед- 
ницу. 

Седиица je закм.учспа у 12,45 часова. 
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ПРИЛ05И 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Југослави je 

Бр. 16655 
13-VI-1933, 
У Београду 

Господине 11ретседниче, 

Част ми je изиестити Вас, да je Народна скуп- 
штипа im свом 50 редовном састанку, одржаном 
12 јуиа 1933 године у Београду, коначно усвојила 
предлог Закоиа o организацији ватрогаства, под- 
нет joj од стране Министра фнзичког васпитања 
марода na осиови on.iainlicn.a датог му указом FF). 
В, Краља од II) марта 1933 године. 

Извештанају^н Вас o предњем, мени je част, 
ГосподИне Претседниче, на основу чл. 64 Устава 
и §§ 66 Закоиа o пословном реду у Народној скуп- 
штини, д(Јставити Вам дефинитиван текст оврга 
законског предлога онако, како га je Народна 
скупштина усвојила као и оригинал Указа o o- 
влашћењу за подношење Народном претставни- 
штву поменутог законског предлога, - с полбом 
na Ваш даљи поступак, 

Овај законски предлог претресан je у Народ- 
мој скупштини UD редонпом поступку. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и 
овом приликом уверење o мом особитом пошто- 
вању. 

I [ретседник 
Народне скупштине 

Др. К. Кумануди, с. р. 

ГОСПОДИНУ 
/lp. Al ITI I ПАВЕЛИЋУ, Претседнику Сената 

Б е 0 г p a д 

НАРОДНЛ СКУПШТИНА 
КРАЈБЕВИНЕ>.1УГОСЈ1АВИ.1Е 

сазвана Указом од 19 октобра 1932 годнне у jie- 
дован сазив за 20 октобар 1932 годиме на свом 50 
редовном састанку, одржаном 12 јуна 1933 годи- 
ие, решила je: 

11РЕДЛОГ ЗАКОМА 
o 

ОРГЛИИЗАЦИ.1И ВАТРОГАСТВА 
који гласи: 

§ 1 
У цил>у заштите имовипе и живота грађана 

од пожара, као и за указивање помбћи на случај 
елемеитарпих н других опаспости, оснива се овим 
Законом организација ватрогаства у Краљевини 
Југославији. 

()рг::1111з,1ција ватрогаспм, ОСИМ стручне И30- 
бразбе, стара се и за иационалио, културно и про- 
светно васпитање својих чланова. 

A. O P Г A H И 3 A Ц И J A 

§2 
ОрганизациЈу ватрогаства сачињавају: 

Ватрогасне чете, 

Ватрогасне жупе, 
Ватрогасне заједнице и 
Ватрогасни савез Краљевине Југославије. 

I ВАТРОГАСНА ЧЕТА 

§3 
Ha  територији   Краљевине   Југославије моп 

постојати ватрогасне чете следеЈшх иазива и то: 
1) добровоЛ)Не; 
2) иидуетрнјске и заводске; 
3) званичне (професионалне), и 
4) обавезмс. 

§4 
Добровол.ие, званичне и обавезне ватрогаснс 

чете сматрају се јавним ватрогасним четама, док 
су индустријске п заводске ватрогасне чете при- 
ватне. 

Лавие ватрогасне чете, приликом вођења над- 
зора пад одбраном од пожара, као и у извршива- 
и>у дужнности при самим пожару, сматрају се јав- 
инм органима, на које општинска управа преноси 
једап део своје власти, која се рдноси на безбед- 
НОСТ ОД иожара у смислу закоиски.ч пожарио-ио- 
лицијских одредаба и маредаба. 

§ 5 
Задатак ватрогасие чете je: 
1) да систе.матскнм и стручним деловањем шти- 

ти и брани иметак и живот грађана од пожара, 
поплава, зеил>отреса и других елементарних не- 
цогода, те да организује заштиту свога подручја 
у pamoM стаљу за случај напада из ваздуха, од 
пожара и загушљивих плинова (гасова); 

2) да делује на националном, културном и про- 
светном ггодизању, како својих чланова, тако и о- 
сталог становништва свога подручја; 

3) да шалЈС два претставннка na скупштниу 
ватрогасне жупе, од којих je један заповедник, 
одпосио и.егов замеиик. 

§ 6 
Taj свој задатак постизава: 
1) стручним  образовањем  својнх  чланова; 
2) ширељем здравих појмова o ватрогаству и 

његовим циљевима; 
3) обучавањем народа 0 употреби свих при- 

бора против загушљивих плинова и осталога; 
4) одржавањем течајева, предавања, излож- 

би; вежбн и слетова, као и национално-Културних 
и просветних ариредаба. 

1. Добропол.на ватрогасиа чета. 
§ 7 

Доброволлш ватрогасна чета састоји се из по- 
требног броја државл^аиа физички и морално спо- 
собних, без обзира иа no.i, који су навршили 18 
година. 

Мнпистар физичког васпитања иарода може 
допустити приступ у чланство и страним држав- 
љанима, ма предлог Р-атрогаспог савеза Краљевп- 
ne Југославије. 

Добровољна ватрогасна чета може постојатн 
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у спакој ошитини п селу, где се може формирати 
најмања јединица од 15 ватрогасаца и она носи 
назив „Добровољна ватрогасна чета у .... жупе 

§ 8 
Добровољна ватрогасна чета може имати: 
1) извршујуће чланове; 
2) нараштај; 
3) помажуће чланове, и 
4) по.часне цланове. 

§ 9 
Извршујући члап може бити активни илн рс- 

зервни. 
Резервним члапом постаје активни члаи no 

властитој жел>и или одлуком заповедништва, ако 
je навршио 25 година активне ватрогасне службе. 

ИзвршујуКи члановн распоређују се v: 
1) навални и одбранбени отсек; 
2) самарићанскн отсек (спасавајућн |)cmc- 

вални); 
3) културно-просветни отсек (глазбени, днле- 

тантски, читаонице, предавање и сл.). 
Чланом навалног и одбранбеног отсека може 

nm и само мушкарац v смислу § 7 овог Закона, 

§ 10 
Нараштај може бити младеж од навршене 12 

—18 године без разлике пола, a дужност му je о- 
способљавање за naipcraciiv, саиитарпу и дојаииу 
службу. Нараштај ne улази у члапство чете. 

§ И 
Помажући   члан иоже бнтн свако лице   (фи- 

зичка и правна) koje се обавеже давати чети од- 
ређени годишњи принос. 

§ 12 
Почасни члан може бити оио лице, које стекне 

особите заслуге за чету или за ватрогаство vmi- 
ште, a бира се na .ланној скупшпши, на гфедлог 
Упраииог одбора. 

§ 13 
o пријему у чланство одлучује Управни одбор 

према поднесеној писиеној пријави. Молбе стра« 
них државл.ана спроводи Управни одбор Савезу 
са образложемпм предлогом. 

Члаи стиче активно и пасивно право гласа за 
иреме од 6 месеци no примитку у чланство. 

§  M 
Дужности су чланова: 
1) Извршујући члаиови дужни су бесплатно, 

тачно и пожртвовпо вршити службу без пригова" 
рања, покоравати се одредбама својих претпостав- 
љених, тачно и савесно извршивати службене про- 
писе, те се честито понашати у служби и нзваа •■ne, 
били у одорп (униформи) илн грађанском оделу. 
Лужпи су радп \санртаваН>а похађати школу и ве- 
жбе, те iie дати повода свађама и непослушности 
према заповестима старешинства. 

Резервпп члан није дужан вршити службу mi- 
ni икакав рад у чети, осим када то крајња потре- 
ба затражп. 

2) Помажући чланови дужни су плаћати го- 

дишњу чланарину коју Скупштина за ту годину 
одреди. 

3) Почасни члаиоии не плаћају чети никаквих 
чланских приноса, те немају никаквих дужности. 

§.15 
Извршујући чланови имају активно и пасивио, 

a помажући и почасни саветодавпо право гласа. 
Помажући чланови могу бити изабрани у 

Управни одбор само за административну службу. 
H3Bpinyjyliii члапови могу захтеватн сазпв 

ванредне скупштине, изневши разлоге. Taj захтев 
има да потпише половина извршујућег   чланства. 

■   ■       10Ш 

§   16 
Чланство престаје: 
1) иступањем n 
2) искл>учењем. 
Члан иступа пз чете ппсмепом пријавом У- 

правпом одиор\. 
Управни одбор искључује чланове: 
а) ако су се теже огрешплп u закопске, са- 

везне и остале прописе који се одноое na ватро- 
гаство; 

б) ако су радили против интереса чете и шко- 
дили њеном угле i\; 

u) ако раде против државних интереса. 
Искључени члан може се жалити, у року од 

14 дана, Скушцтини преко Управног одбора."Ако 
искл>учени члан у горњем року ne уложи жалбу 
Управном одбору, сматра се да je престао битн 
чланом даном закључка o искључењу. Ипаче, о- 
стаје n даље члан чете до решења његове жалбе 
na Скупштини. За то време такав члан нема nn- 
каквих права im дужности у чети. Уважи лп Скуп- 
штина жалбу том члану, враћају се сва права. 

§  17 
Добровол>ном   ватрогасном   четом   управ ua: 

Скупштпиа, Управни одбор, Заповеднишгно н Чад- 
ЗОрнИ  одбор. 

§  18 
Скупштиие су редовне и изванредне. Редовне 

скупштине одржавају се сваке године у месецу ja- 
нуару, a ванредне tio закл>учку Управног одбора, 
писменим захтевом Надзорног одбора, односж 
када то, ca изношењем разлога, захтева половина 
извршујућих чланова. Ванредна скупштина сазнва 
се у року од 14 дана, од дана стављеног захтема, 

Скупштине се сазивају писменим позпвом у- 
пућеппм члановима чете. Taj позив нма се уручити 
\ року од 8—14 дапа пре одржања Скупштине, са 
назначеним дневним редом, 

Скупштина доноси закл>учке, ако je присутна 
половина извршујућих чланова, рачунајући овамо 
чланове Управног и Надзорног одбора. За закљу- 
чак o престанку чете, потребно je да na Скупшти- 
ни буде присутно, осим чланова Управнрг н Пад- 
зорног одбора, две ipelmne извршујућих чланова. 
Лко mije прпсутаи д( ВОЉан број члапова, одржа11е 
се друга скупштина са истим дневним редом и на 
истом месту један сат доцније. Ta Скупштина др- 
носи закл>учке без обзира на број присутних чла- 
нова, 

Сви закључци доносе се апсолутном већином 
гласова. 

За  случај  да   :у  гласови  једнако  по/пм.енм 
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сматра ce да je примљен онај предлог за који je 
гласао претседник. 

§ 19 
Скупшгина четс: 
1) бира Viipiimin  ii Џадзорни одбор; 
2) расматра извештај Управног одбора o раду 

у прошлој години п прима на знање извештај 
Надзорног одбора; 

■i) преДаје писмене похвале ватрогасцима на 
предлог Запонсдииштва; 

•1) прихвата прорачун за наредну годину; 
")) од^учује o употреби  друштвене  имовине; 
(i) именује почасне чланове на предлбг Vripas- 

НОГ одбора; 
7) решава o предлозима Управног одбора; 
8) решава o предлозима чланова, ако су под- 

нессни мисмеиим путем Управном одбору на ipn 
дана upe одржања Скупштине; 

9) uupa двојицу прететавника за џупску окуп- 
шгицу; 

10) решава o жалбама  искључених   чланова; 
11) одлучује o престанку чете, no пристанку 

дотичне ватрогасне жупе. 
Избор чланова Управног и Надзорног одбора 

обавља ce тајним гласан>ем a изабраним ce сматра 
onaj који добије iiajnmue гласова. Ако су гласови 
једнако подељени, одлучује коцка. 11збор ce може 
itpmmii и акламацијом. 

Записник ■Скупштиие потписује претседник и 
тајник који води скупштински записИик и двојица 
од Скупштине одређених чланова као оверачи. 

§ 20 
Управни одбор састојч ce из: Претседника, 

свих чланова заповедништва, тајника, благајника, 
претставника војске и морнарице (ако у седиШту 
^обровољне ватрогасне чете нма војске), претстав- 
пика управне власти (ако je чета у седишту среза 
ii;m среске испоставе) и претставника општине. 

§ 21 
Чланове Управног одбора бира Скупштина na 

три године из редова ватрогасацд између извршу- 
јуНих чланова, a претседника, тајника и благајни- 
ка може бирати и између помажућих чланова, 

lio потреби Управни одбор може изабрати за- 
менике тајника и благајника. 

Упражњено место одборника попуњава УпраВ' 
mi одбор до иаредие скупштине. 

Управни одбор састаје ce арема потреби a naj- 
Miiii.e једанпут у два месеца. 

§ 22 

Управпи одбор: руководи пословима и управ- 
ља имовином чете, одлучује o свим исплатама те 
o ({аплати и отпису приноса чланова; одређује 
дневии ред скупштине; подносн главној скупштини 
своје предлоге и предлоге појединих члаповај 
предлаже главној скупштини прорачун за следе- 
hy 1'одину; иодпосн главној скупштини годишљи 
пзнетгај o раду у прошлој години; провађа за- 
кл.учкч; r.iai'iie скупт i ime; решава извешгај Над-, 
зорног одбора; прима и искључује чланове; даје 
писмепе похнале n укоре извршујућим члановпма 
mi предлог заповедништва; одлучује да ce na ме- 
ero неспособног ватрогасног  часника изврши L'a- 

меиа са другим способнијим ватрогасцем n лдре- 
ђује време за одржање свих ватрогасних прире- 

Управни одбор доноси закључке ако je прису- 
тан претседатељ и пајмање половина чланова Од- 
оора. За^учци ce стварају већином гласова. Ако 
су овп једнако подељени, сматра ce да je примљен 
onaj предлог за који je гласао претседатељ. 

Избор ce обавља тајним гласањем, a изаора- 
im.M сматра ce onaj, који има највише гласова. Ако 
су гласоип једнако подел.епп одлучује коцка. 

Записник седнице потписује претседнпк, raj- 
nnK n двојица оверовача. 

§ 2:5- Заповедништво   доброиол.пе   iiaipor;icne   ncie 
састоји ce из: заповедника чете, његовог замени- 
ка, тајника, оделних вођа; чувара прибора (спре- 
ииштара), општинског тжињера и општинскот 
лекара. 

Taj < заповедништва може бити једновреме« 
no n тајник Управног одбора. 

§ 24. 
Заповедништво ce стара, да ce сви служоени 

прописи сгрого извршују; упућује писмене опоме- 
ne ватрогасцима који занемаре своје дужности; 
предлаже их Управном одбору за укор, односно 
за искључење. 

Заповедништво држи сврје седнице према no- 
греби, a сазива их заповедник, који им и претсе- 
дава. Заповедника замењује његов заменик. За ва- 
љаност закључака заповедништва треба да су на 
седници присутна уз претседатеља још три члана. 

ЗакључцИ ce стнарају већином гласона, a кад 
су omi једнако иодељени, примљен je ona.i пред- 
лог, за који je гласао претседатељ. 

Зжтисник заповеднгашва води тајник, KOJU га 
са  претседател.ем n потипсује. 

§ 25. 
Посебна права и дужносги чланова Управног 

одбора су: 
1) Претседник води административне послове 

чете, заступа чету пред властима и трећим лицима, 
сазива редовне и изванредне скупштине и седнице 
Управног одбора, те нм претседава, потппсује са 
гајником све crnice у управним, a ca благајником 
у благајничким пословима! чете и наређује исплате. 

2) Заповедник je у техничком погледу na че- 
лу чете. 

On замењује претседнпка у свпм n-eiomiM npa- 
вима n дужностима, кад je овај спречеп, нли кад 
re место претседника у току године упразни, da- 
поведа четом na згаришту, вежбалншту и код свих 
iiacTvna. Одређује време за спе вежбе, страже и 
приправе; водн бројно стање чете; na згаришту ce 
стапа аа постигне једипство у раду. 

3) Подзаповедник замењује спречепог запо- 
1!сдпика. Са оделппм часницима вежба чланство; 
чржп заједничку школу са свим чланством; води 
iioiinc инвентара и надзире чувара прибора. Макон 
пожара nm вежбе водн падзор да ce гасила, при- 
бори и опрема у исправном стању допреме у 
спремиште. Почињене штете na гасилима дужап 
je одмах пријавити заповедппштву. 

4) Тајник обавља све аисмене послове и води 
статпстику   чете;   води   записник   na   седницама 
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Упраииог одбора и заповеднпштва као и na скуп- 
штинама; потписује, уз претседника и.т њсгоиог 
^аменика, све писмене акте; саставља годишњи ii.i- 
beiuiaj за редовну скупштину o раду чете; нзве- 
ститељ je на скупштинама, седашцама Управнси 
одбора и заповедништва. Спреченог тајника засту- 
па у овнм правима и дужностииа заменик кога Од- 
бор изабере. 

b, Благајник води cue благајничке послове че- 
те мид надзором Управног одбора; једини je он 
овлашћен прииати чланске доприносе и остале 
крипосе n дохотке; исплаћује издатке no писменом 
иалигу претседника, односно његовог заменика; 
сабира чланарину и остале тражбине друштва у 
одређеним роковима и особно јаичи за новчану 
iiMCDin >; води благајничке књиге, ;i на свакој сед- 
ници и шештава Управни одбор o стању благај- 
ницс, a na концу пословне године подносн про- 
писне завршне рачуне; потписује, уз претседника 
n.'iii његовог заиеника, акта која сс односе na бла- 
гајничко пословање чстс; саставл>а прорачун и 
прсдлаже га Управном одбору. 

i)) Вође одел.ка заповедају својим одел>ком 
и дужни су са n.iiM држати школе и вежбс, те се 
старају да се гасила, iii)ii(')()]) и опремв не штете. 
Спреченог вођу одел>ка заиењује најстарији 
рг.Јник. 

7) Чувар прибора (спреииштар) одговоран je 
за гасила, прибор и опрему; преиа погтреби над- 
;iii|)e главна и споредна спремишта као и сигнале; 
води евиденцију o целокЈтној друштвеној oripe*- 
ми, како o оној која je у спремишту, KIKO H o 
оној која je предана вотрогасцима  на употребу. 

§ 26. 
Чета престаје: 
1) ако то скупштина чете заклЈучм и 
2) ако je надлежна вла« распусти. 
Скупштина, која je закључила престанак чете, 

ов lauiheHa je у погледу преосталог иметка н при« 
бора располагати, али само у сврху ватрогаства. 
AKO TO није учинила, или je од власти распуште- 
на, имају се најпре нсплатити дугови чете, a пре- 
остала готовина са гасилима, прибором и опре- 
мом предати општинској управи тог Meci a, која he 
готовину кориспо уложити, a инвентаром ce, пре- 
ма његовој сврси, служити. Ако ce у том месту 
;ta пј)еме од ipn године не \ ci poju нова ватрогасна 
чета, општинска управа he преузетн иметак са свим 
npiipacio.M каоиинвеитар, те га употребити искљу- 
чиво у ватрогасне сврхе. 

2 ИНДУСТРИЈСКА  II ЗАВОДСКА  ВАТРОГАСНА 
ЧЕТА 
§ 27. 

Министар физичког васпитања народа, у eno- 
разуму са ресорним Министрима, одредиће која 
lie индустријска предузеКа n заводи устројити ва- 
трогасну чету. 

Бројно етап.е чете, справе и опрему одређује 
Крал>евска банска управа према врсти и величини 
индустријског предузећа и завода, a на предло) 
ватрогаспе заједппце Баповппе. 

3 ЗВАНИЧНА (ПРОФЕСИОНАЛНА) ВАТРОГАСНА 
ЧЕТА 
§ -,s- 

Сва места која имају више од 50.000 станов- 
ника, морају нмати званичне ватрогасне чете и no- 

требан прибор и опрему за гашење, без обзпра 
да ni nocioje у Meci v ватрогасне чете осталих на- 
:иша. Број службеника једне чете иора бити на 
сваких започетих 4.000 становника један, али не 
иоже имати мање од 15 ватрогасаца. 

У.свима иестима од И).()00 до 50.000 стапоп- 
ника у којима постоји добровол>на ватрогасна че- 
Tai — дужне су општине, покрај добровољне на- 
грогасне чете, да издржавају званичне ватрогасце, 
који ce додељују доброврљној ватрогаспој чети и 
под њеним cv заповедништвом. 

Број оваквих   звани< х   ватрогасаца   зависи 
од бррја становништва у једном месту и долази 
na сваких започетих б.ООО становника један зва- 
нични ватрогасац. 

4 ОБАВЕЗНА ВАТРОГАСНА ЧЕТА 

§ 29. 
У свима градовима и варошима испод БО.ООО 

становника, у варошицаиа и бањама, као и у сви- 
иа заокруженим (груписаним) насељима, са naj- 
иање 2.0(Ј0 становника — ако немају званичне ва- 
ipor.iciu чете од најмање ir> ватрогасаца или до- 
бровољне ватрогасне чете - дужпе су општине 
одредити од својих општинских службеника запо- 
ведника и потребан број људства, који he, као 
ватрогасци, omu стручно обучени у р}'ковању ва- 
трогасним справаиа. 

У сиим оиим иестима која имају више од 
10.000 становника обавезне ватрогасне чете морају 
oiiiii устројене са најмање 16 ватрргасаца. Ове 
општини дужне су набавити потребне ватрогаспс 
čupane и опрему за гашење, 

§ 30. 
Индустријском, заводском, званичном и оба- 

везном четом управља у гехничком погледу запо- 
ведннштво ватрогасне чете поиенутих назнва, које 
ce, према потреби ватрогасне чете, састоји из: за- 
поведника чете, његовог заменика, вођа одељка, 
затим инжињера дотичног индустриског предузсћа 
if.'iii завода, односно општинског инжињера и on- 
штинског лекара код обавезне ватрогасне чете. 
Индустриске и заводске, званичне и обавезне ва- 
трогасне чете делегирају на жупску скупштину 
два претставника и то: заповедника и једног чла- 
na. 

II ВАТРОГАСНА ЖУПА 

§ 31. 
Све ватрогасне чете једног административног 

среза чине ватрогасну жупу под назнвои „Ватро- 
гасна жупа среза " 

Седиште жупе je у среском месту. 
Члан ватрогасне жупе je ватрогасна чета. 
Два n.ni више срезова могу организовати ;<а 

себе заједничку жупу no одобреп.у BariioracHe за- 
једнице. Седиште овакве жупе je у једном сре- 
ском иесту, a o томе одлучује жупа. 

§ 32. 
Задатак je Жупе: 
D да na прдручју жупе организује ватрогас- 

nj чете; 
. . да посредује између ватрогасне чете и ва- 

грогасне заједнице; 
i:i надзире рад ватрогаства сврга подручја 
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и коди статистику; 
4) да оспособљава ватрогасце приређивањсм 

ке/чои, течајева и предавања; 
ft) да потврђује управу чета, и даје одобреше 

o престанку чете; 
tt) да састаил.а сиој прорачуи п предлаже ra 

заједнмци na одобрење; 
7) да бира сзоју управу; 
8) да шалЈе два претставника, и то жупног MI- 

трогасног надзОрника и једног члана управе, na 
1однцјп>у скутптнну Заједнице; 

9) да одобрана прорачупе ватрогасних чета. 

§ 33. 
Сваки члаи Жупе има право: 
1) суделопања иа скупштппама и састаицп- 

ма, и 
2) активно и пасивно праио гласа. 
Индустрмска и заводска ватрогасна чета, као 

и обавезна ватрогасна чета у местима исиод 10.000 
стаиовника, Koja има мање од 15 ватрогасаца, члан 
je дотичне жупе само са саветоданним гласом. 

§ 34. 
Дужности члаиона Жупе јесу: 
1) суделовати на жупским скупштинама и са- 

станцима и 
2) придржавати сс свих уредаба и правилии- 

ка издатих na осмову Закона и верио н боз при- 
говора извршивати све наредбе и прописе Жупе. 

§ 35. 
Жупом  управлза:  жупска  скупштина,  жупска 

уирава и надзорни одбор. 

§ 36. 
Жупску скупштину сачињава: Управа, Надзор- 

im одбор и по диа претставпика сваке ватрзгасис 
чете. .Један од тих претставника je заповедпик че- 
те, одпосио његов заменик. 

§ 37. 
Жупске скупштине су редовпе и ванредне. 
Редовие скуиштнне држе се сваке годнис у 

месецу фебруару, a ванредне, када то закључи 
Управа жупе, илн писмено затражи барем поло- 
вина чланова уз назнаку предмета који he се рас- 
прављати. 

Ваиредна скупштина сазива се у року од 14 
дана, од дана поднесена захтева. 

Скупштине жупе сазивају се огласом у служ- 
беном Савезном листу и писменим позивом у- 
прављеним сиима члановима жупе, који се до- 
ставља најмање na 8 дапа пре одржања уз паз- 
наку дне.вног реда. 

Жупска скупштина одржаће се, ако je прп- 
сутио, осим чланова Управс и Надзорног одбора, 
половина чланова. Ако није присутан довол.ан 
број чланова, одржаЈће се друга скупштина са ис- 
тим лпенким редом п na истом месту један Сат 
доцније, која доноси закључке o свима предмети- 
ма без обзира «а број присутних. 

Закључци се доносе апсолутном већином гла- 
сова. AKO су гласови једнако подељени, примљен 
je онај предлог, за који je гласао претседатељ. 

Избор се вриЈи тајвим гласањем, a нзабраним 
се сматра onaj, којн добије пајвпше гласова. 

AKO су гласовп једаако подељенћ,   одлучује 
коцка. 

11 бор će може вршити и аклал1£ииЈом. 
Затгисник скупппиле води гајник, и он га 

потписује са претседатељем и двојицом члтава 
изабраиих на скуппгпши, као оверовачима. 

§ 38. 
Жупска скупштпиа: 
1) бнра Управу и Мадзорпп одоор; 
2) расматра и решава o paftj Управе у npcrtu- 

лој годипи, као и o извештају Надзорног адбора; 
3) расправља прорачун за паредпу годину; 
4) решава предлоге Управе и друштвепнх чла- 

нова, ових последњих само онда, ако су поднесе- 
ни Управи жупе најмање три дана пре скупштане; 

5) решава о.спајању жупе, као и o преносу се- 
дишча жупе и 

6) бира двојицу претставника   на смупштану 
аЈедпице. 

§ 39. 
Управа жупе cacioju се из: жупског старе- 

типе (жупоси ватрогаши падзорпик), његовог 
замеиика, тајкика, благајника, четирп члана иза- 
брана између претсташика чета, ореског саиитет- 
сјког референта, опипинског или среског ннжиње- 
ра (у колико овакав у општинн постоји), прет- 
сгавника војске и морнарице (ако у седишту жупе 
има војске) и no једног претставника ошпте уп- 
равне власти са територије жупског места; одао- 
CHci и за теритсриј среза. 

Жупа може, no потреби, изабрати помоћника 
тајника и благајника. 

Чланове управе, који нису из рвдова ватрога- 
саца, именују у Управу жупе II>HXOHC надлежие 
власти. 

§ 40. 
Улрава доноси своје закључке у седницама, 

које сазива старешина жуле. Управа жупе састаје 
се према потреби, a најмање једанпут у два Me- 
cena. 

Старешипа сазива седницу Управе, ако то за- 
тражи половина жупске управе. Управа доиоси 
закључке, ако je на седници присутна половина 
Управе. Одлучује се обпчпом већином гласова. 
При једнако подељеинм гласовима примл>еи je 
оиај предлог, за који je гласао претседатељ. 

Избор се врши тајвим гласањем, a пзабраним 
се сматра onaj, који добије највише гласова. Ако 
су гласови једнако подељепи, одлучује коцка. 

Позиви na седнице Управе упућују се пајма- 
ње na осам дапа пре одржања седиице, уз иазпа- 
ку дпевпог реда. 

§ 41. 
Делокруг Управе je: 
1) извршивати   закл.учке   жупске   скупштнпе; 
2) одлучипати o свнма послоиима иатрогасие 

жупе, којп ne спадају у делокруг жупске скуп- 
m i ime; 

3) Закључивати o сазиву жупске скуппп.те и 
устаповиги дневпи ред; 

4) одобравати извештаје жупског надзорника 
o раду чета; 

5) бирати члапове Управе na упражњепа места 
у току годипе; 

6) одобрасати прорачуне подручних чета и 
7) потврђивати управу подручних чета. 
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§ 42. 
Управу жупе бирају чланови скупштине на 

жупској скупштини. 
Управа се бнра на три године. 
Избор потврђује надлежна ватрогасна зајед- 

иица. 
§ 43. 

Посебна права и дужностм чланова Управе 
јесу: 

1) Жупски старешина (жупскн ватрогасии над- 
зорник) заступа жупу пред властима и грећим ли- 
цима; води адаш^шстративне послове жупе; сази- 
ва скупштинс ж\ие и седнице управе re и.м прет- 
седа; потписује са тајником сва акта у упраииим, 
a ca благајником у благајничким пословима жупе; 
одређује псплате; уз помоћ згмеиика образује и 
води жупске течајеве, н даје стручиа мишљења 
заповедницима ватрогасиих чета и надлежиим 
властима; надзире гехнички рад и способност до- 
броЕол.них ккдустрпјских и обавезних ватрога- 
сиих чета, те ове води иа жугкким скупови.ма, a 
на згаришту где суделује вишс ватрогаашх чета 
преузима заповедништво; уклања све недостатке 
настале у жугш и посредује код насталих спорооа 
између чета међусобно, као и ових са општинама; 
заступа жупу са још једним чланом na скупштнни 
Заједнице. 

2) Замеинк жуиског старепшше помаже ста- 
pemrifm у свима старешинским пословима; заме- 
њује жупског старешнну у снима правима и дуж- 
ностима, када je овај, из било којег разлога, спре- 
чеи да врши сиоја права и дужппсш. 

,'3) Тајиик ВОДИ све административне пословс 
жупе no упуствима старешше; води статистику 
жупе; спрема са старешином предлоге за седиицс 
н скупштине; води седничке и скупштинске запн- 
онике, ii уз ст&решину жупе потписује сва адми- 
ннстративна акта. 

4) Благајипк иоди све благајничке и рачунске 
послове жупе; cm једиии прима све новчане при- 
носе, чува готовику и осталу жупску имовшу, и 
за свој рад материјалио je одговоран; уз старе- 
шину потписује сва акта и решења која се односе 
на благајничко пословање жупе; врши исплате са- 
мо на писмени иалог жупског старешине; подноси 
благајннчкн извештај o стању благајне жупској 
управи као и скупштини, и саставља прорачун за 
наредну годину. 

§ 44. 
За териториј града Београда — Панчева и Зе- 

мунм образоваће се посебиа ватрогасиа жупа за 
ватрогасне чете тог територпја н биНе заступана 
преко свог претставннка у Ватрогасном савезу, пол 
ЧИЈИМ иепосредним иадзором стоји. 

Органмзацију и пословање ове жупе као и 
права и дужности чланова жупе пролисаће Урсд- 
бом Мииистар физичког васпитања парода. 

Ili ВАТРОГАСНА ЗАЈЕДНИЦА 

§ 45. 
Ове ватрогаоне жупе   јеДне   Бановиаде   чине 

„Ватрогасну   заједиицу те Бшовин.е", у седишту 
Баиовине. Чланом ватрогасме заједнице je ватрр- 
гасна жупа. Ватрогасна    заједннца можс    бити и 

вап седишта Бановине ако за то постоје нарочити 
разлози. O томе одлучује, на предлог Савеза, Ми- 
нистар физичког васпитања народа. 

§ 46. 
Задатак je Ватрогасне заједнице: 
1) да спроводн закључке Ватрогаспог савеза 

у погледу једшственог оргаиизоиаи a ватрогасне 
службе, a fia основу ватрогасиих упустава и про- 
писа, издатих са стране Ватрогасног савеза; 

2) да шроводи одлуке Савеза у погледу раз- 
вијања и неговања витештва путе.м националног, 
^оралнот и телесног васпитања; 

3) да надзире рад ватрогасиих жупа, a пре- 
ко ових и рад ватрогасних чста; 

4) да ставља предлоге Краљевској баиској уп- 
равн o раздеоби оног дела ватрогасиог фонда ко- 
ји се додељује ватрогаспим жупама и четама те 
Боновше; 

5) да одржава скупштше    заједнице и бира 
управу; 

6) да бира претставнике Ватрогасне заједницс 
у управу Ватрогасиог савеза Крал^евине Југосла- 
вије; 

7) да одобрава управе ватрогасних жупа; 
8) да саставл.а свој прорачун и предлаже га 

Савезу на одобрење, и да одобрава прорачуне 
жупа; 

9) да помаже државне n сам(;у11ранне власти у 
питањима, која се односе на оргакизацију ватро- 
гасне службе; 

10) да води статистику O ватрогаству дотич.че 
Бановиие и 

!I) да надзире и рукоаоцм течајевпма зајед- 
нице и жупа за образовање ватрогасних   часиика 

§ 47. 
Сваки члан Заједнице има право: 
1) суделоваша преко својих претставника на 

скупштииама и састаицима Заједницс. и 
2) актпвно и пасивпо гтраво гласа. 

§ 48. 
Дужносгн чланова Заједнице јесу: 
1) суделовати на скупштинама и састанцнма 

Заједнице, и 
2) придржавати се свих, на основу законског 

овлашћења, издатих прописа, упустава и одреда- 
ба Заједнице. 

§ 49. 
Ватрогасном заједницом упргвља: Скупштп- 

иа, Средиит.и одбор, Старешинство и Надзррии 
одбор. 

§ 50. 
Окупштину заједнице сачин>авају: Средишњи 

одбор, Надзорнп олбор, и no лва претставника 
сваке ватрогасие жупе дотичис Бановиие. Ледан 
од претставника je жупски старешкна (жупски ва- 
гротасни надзориик) или његов заменик. 

§ 61. 
Окупштине Заједпти' су рсдовпс п ванредне, 

Редовне скупи^гике држе се сваке године у месе- 
цу маргу a ваиредне када то закључи Средипш-и 
одбор пли писмено затражи полсгвина чланова 
пазиачившн предмет, који he се расправл.атп, Ban- 
рсдиа cKvmimina сазива се у року ОД 14 дана од 
uma дс)Ставл>еног захтева. 
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Скушитине Заједнице сазивају се огласом у 
службеном Савезном листу и писмспи.м позивом 
управљеним иа све чланове Зајсдиице. Позини се 
имају достаиити најмање na S дала upe ОДржања 
скупигпшс, са озиачеиим дневним редом. 

Скутшгпша Заједнице одржаће се, ако je 
ирисутиа осим чланова Средишњег и Надзорног 
одбора, половина чланова. Ако није присутан до- 
вољан број чланова, одржаће се друга скупштина 
са истам днепиим редом и на истом месту један 
car доциије, која даиоси закл>учке o свима пред- 
мстима без обзира на број пјжсутиих; 

Закључци се доносс апсолутном већином гла- 
сова. AKO су гласслш једнако подељени примљен 
je oiraj гтредлог, за који je гласао претседатељ. 

Избор сс врши тајним гласањем, a изабраним 
се сматра онај, који добије највише гласова. 

AKO су гласони једнако подс,1.сии, одлучује 
коцка. 

Избор сс може вршити и акламацЈгјом; 
Записник Скупштине води секретар, и он га 

потписује са претседатељем и двојицом чланова 
изабраиим на скупштини као оверачима. 

§ 52. 
СкупиЈтииа Заједнице: 
1) бира Срслииши и Надзорни одбор; 
2) бира претставнике Заједнице у управу Bai- 

iporacHor савеза; 
3) расмарра м решава <> раду Средитњег од- 

бора и Старсшинстти! у проШлој годиии; и o изве- 
штају Надзориог одбора! 

4) рашравља прорачуи за наредну годину; 
5) одлучује o предлозима Средашњег одбора 

и чланова Заједнице, ових последњих само онда, 
ако су поднесеии старешинству најман>е na гри 
дана upe скупштине; 

6) одређује висииу чланарине за наредау го- 
дмну; 

7) осиива пртребие отсеке. 

§ 53, 
Средишни одбор Ватрогасне заједнице je из- 

вршни и репрезентациони орган Ватрогасне за- 
једиице. 

Седшпте му je у седиипу Иатрогаеие зајсд- 
нице. 

Средишни одбор састоји се из: 
старешиие заједнице, 
две потстарешине, 
секретара, 
ватрогаоног иншектора, a према потреби, и 

његовог помоћмика, 
блатајмика, 
осам члаиова изаираиих na скуШитини, прет- 

ставника војске.и морнарице, и 
гоетставиика Kp. банске управе. 
Чланове Средишњег одбора Ватрогасне за- 

јслиице из редова ватрогасиих организација, 
ociiM ватрогасних инспектора, a према потреби и 
п еговог помоћника, бира скупштина Заједпиие, 
дочим ватрогасног инспектора (и његовог помоћ- 
ника) бира и гтостаил^а Средишни одбор. Ови чла- 
нови бирају со за време од три године, 

Служба ватрогаснрг инспектора, a према по- 
треби и његовог помоћника, стална je ca месеч- 
ном плато.м,  коју одређује   свака   ватрогасна   За- 

■{едница  према својим  материјалним  средствима. 
Претставника војске и морнарице имеиујс 

надлежна срмијска команда a претставника Kp. 
баиске управе ммеиује Бан. 

Сви члаиови Средишњег одбора имвју одлу- 
чујуће право гласа осим ватрогашог инспектора 
(и љеговог помоћника) који има само саветодав- 
no право. 

§ 54. 
Делокруг Средишњег одбора je: 
I) извршивата   закл.учкс   скупштиие   Зајед- 

U,
L) управл,ати    имовшом   Ватрогасне   зајед- 

3) поетавл.ати потребно особље (инспеетора, 
његовог помоћника, помоћног секретара, итд.), и 
одређ^вати мм плате и остале принадлежности; 

4) састављати прорачуи за наредну годину и 
предлагати га скупштики на одобреље; 

5) давати стручиа иишљења властима и ватро- 
гасним органшацијама; 

(i) подносити извештај    Скупштши   Ватрога- 
сне заједиице; 

7) подносити предлот Kp. банској управи o pa- 
сподели оног лела ватрогасног фонда који се од- 
иосн на ватрогасне жупе и ватрогасне чете; 

8) расправљати o предлозима и тужбама жу- 
ua и чета, и стављата предлоге Ватрогасном саве- 
зу у колнко се одаосе na ватрогаство у опште; 

9) одре1>ивати место и време скупштине; 
10) одобравати прорачуне ватрогасних жупа; 
II) потврђивати управе ватрогасни« >KVII;I; 
12) бирати na упражњена места у U;wopy 

друга лица до наредне скупштине; 
13) расматрати    иадештаје 

спектора  o   стању  ватрогаства у 
гледу; 

14) лаиати видна irpii.iiian/i заслужним ватро- 
гасцима. 

§ 55. 
Cpeimiiim одбор доноои своје закључке у 

селиицама, које сазива старешина заједнице. Сре- 
аишњи одбор cacfaje се према потреби, a најмање 
једанпут у два месеца. Старешина заЈеднице сази- 
ва Средишњи одбор у седнице, ако го затражи 
половина одбора. 

Средишљи одбор доноси закл>учке, ако je 
iipncvTua половина чланова одбора. ОдлучуЈе сс 
обичном већином гласова. При једнако подеље- 
KUM гласовима примл еи je onaj предлог за који 
je гласао претседател>. 

Позив за седницу упућује се најмање на де- 
сет дана пре одпжавап.а. 

ИзбоЈ^ се обавл.а тајннм гласањем, a изаора- 
miM се сматра onaj, који добије највише гласова. 
Лко су гласови једнако подел>ени, одлучује коцка. 

§ 56. 
Стареипшство се састоји од: старешинс, обе- 

ју потстарсшниа, секретара, благајшжа, ватрога- 
сиог ипспектора (и њсговог помоИпика). 

Старешинство Ватрогаспе заједнице прима и 
решава све дописе и свршава све редовне послове 
v смислу- закључака Скупштине и Средишњег од- 
бора. За свој рад старешннство je одговорно Сре- 
диш№ем  одбору. 

Старетипство води статистику ватрогаства 
своје бановине. Располаже до износа од 10.000 ди- 

ватрогасног    им- 
техпичком   no- 
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iiaj)a. Старешинство сс састаје према потреби, иа 
позип старешиие, a допоси закључке ако су при- 
сутиа три члана. 

Закључци се доносе обичном већиноМ гласо- 
na. Кад су гласовн једнако подељени примлЈеи je 
onaj предлог, за који je гласао претседатељ. Лко 
je старешина отсутан, замењује га потстарешина 
po реду избора. 

§ 57. 
Посебиа  права и дужности чланова Средиш- 

њег одбора: 
1) Старешииа заједнице води административ- 

не послове Заједнице; заступа Заједницу ггред вла- 
стима и TpeliHM лицима; сазива скупштине, седни- 
це Средишњег одбора н старсшинства и претседа- 
ва им; надзире рад секретара, благајника и оста- 
лих функциоиера; дозначује исплаггу свих издата- 
ка и потписује, са секретаром, свс административ- 
ис, a ca благајником п све благајиичке актс. Старе- 
mmia Заједнице овлашћен je вршити исплате до 
l.ooo динара. 

2) Потстарешине no реду избора замењују 
старешину у свима правима и дужностима, ако je 
овај отсутан или, ма којим пачппо.м, сћречен у 
вршењу дужности. 

3) Секретар je известилац у скупштинама и 
седницама Средишњег одбора и Стареиганства; 
саставл>а записнике Скупштина, Средишљег одбора 
и Старешинства те их са претседатељем потпису- 
је; обавља сву преписку и чува архиву Заједнице. 

Ilo потреби може се доделити секретару no- 
MohniiK, који замењује секретара кад je овај cnpe- 
чси. 

4) Влагајник врши све благајничке послове 
Заједиице под надзором Старешинства; једини je 
он овлашћен да рукује новчаном имовином; врши 
издатке no писмеиом налогу старешине; подноси 
извештај Скупштнни, Средишњем одбору и Ста- 
решинству o имовном стању Заједнице. 

По потреби може сс доделити благајннку пп- 
моћник којн га замењује кад je овај спречен. 

5) Ватрогасни ииспектор води и надзире тех- 
ничку службу ватрогаства, и дужан je пајмање je- 
ланпут годишње лично прегледати рад ватрогас- 
пих жупа, a према потреби, и чвта. Од овог над- 
зора изузимају се све званичне ватрогасне чете. 
Надзире и оцењује рад и способност жупских ва- 
трог.асннх надзорника; образује и руководи теча- 

.јевима ватрогасне заједнице, a према потреби, и 
жупа; подноси извештај o техничком раду у Ба- 
новини као и b стању ватрогаства и o успеху те- 
чајева Старешинству, Средишњем одбору и Скуп- 
штини. Чиновник je Заједнице, na му као таквом 
припада само саветодавпо право гласа, како у 
Старешинству тако и у Средишњем одбору и 
Скупштини. 

6) Помоћник ватрогасног инспектора помаже 
овом у његовим дужностима, a замењује га у свим 
правима и дужностима, када je овај спречен. 

IV. ВАТРОГАСНИ САВЕЗ КРЛЈБЕВИИЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

§ 58. 
Ватрогаспи савез    Краљевине   Југославије je 

врховпи претставник и вођа свих ватрогасних ор- 
ганизација у земљи, које су њему, непосредно и 

преко ватрогасних заједница и жупа, потчињене 
у свима питан>има која произилазе нз § 59 и 60 
овог Закона. 

Седиште му je Веоград. 

§ 59. 
У задатке Ватрогасног саиеза спада: 
1) да покреће и pacMatpa општа питања ва- 

трогасне организације  у Крал>евини Југославији; 
2) да подиже, организује и јединствено уре- 

1)\је целокуппу ватрогасну слунсбу, и издаје ва- 
трогасне упуте и прописе у пргледу стручног 
образовања и јединственог пословања свих пот- 
чињених организација; 

3) да одређује типове гасила, прибора и 
onjiCMe; 

4) да извршује наредбе Министарства физич- 
kor васпитања народа, a преко овога, и остали^ 
Министарстава, у колико се односе на ватрога- 
ство, те да подноси предлоге и даје стручна миш- 
љења дотичпим Министарствима; 

5) да врши пропаганду путем званичног ли- 
ста, књига, брошура и сл.; 

6) да се бриие o развијању и неговању вите- 
штва н самопрегора путем националног, моралног 
и телесног васпитања чланова; 

7) да саставља годишњи прорачун n предлаже 
га Манистарству физичког васпитања народа на 
одобрење; 

8) да расматра и одобрава прорачун Ватро- 
гасних заједница и Ватрогасне жупе за Веоград- 
1 (анчево-Земун; 

9) да потврђује управе Ватрогасних заједни- 
na n Ватрогасне жупе за Веоград-Паичево-Земун. 

§ 60. 
Своју сврху постизава: 
1) надзиранЈем ватрогасних Заједница и сарад- 

п.ом са н.има; 
2) потпомагањем државних и самоуправних 

власти у питањима, која се односе на организаци- 
ју ватрогасне службе; 

3) вођењем статистике целокупног ватрога« 
сгва и 

4) настојањем око осигурања ватрогасаца за 
случај незгоде, болести, крајње неспособности, 
ст apoeni и смрти. 

§ 61. 
Ватрогасним  савезом  Краљевине Југославије 

управља: 
Савезна управа и 
Савезно старешинство^ 

§ 62. 
Савезна Управа саставл>ена je; 
1) од претстаииика натрогасиих зајелипца пре- 

ма броју извршујућих чланоба свих ватрогасних 
чета ге заједнице, рачунајући на сиаких започетих 
10.000 чламова no једног претставника; 

2) од једног претставника ватрогасне жуде за 
Веоград—Панчевр—Земун; 

3) од no једног претставника Министарстава 
унутрашњих послова, војске и морнарице, социјал- 
ne политике и народног здравља n физичког васпи- 
тап.а парода; 

4) од једиог претставника Инспекције земаљ- 
ске одбране Министарства војске n морнарице; 
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5) од једног претставника Савеза градова Кра- 
љевнне Југославије; 

6) од једног претставника Савеза општина 
Крал>евине Југославије. 

§ 63 
Чланове управе Ватрогасиог савеза na Јјелоиа 

ватрогасаца бирају ватрогасие заједнице и ватро- 
гасиа жупа за Београд, Панчево и Земун, на време 
од три године. Избор потврђује Мниистар физич- 
ког васпитања парода. Лко Министар ne потврди 
избср ове управе, предложиће му се друга лица, a 
ако Министар не потврди избор псктова предложе; 

иих лица, иоже именовати претставнике ватрогас- 
ннх заједница у Савезну управу. 

Делркруг Савезне управе јесте; 
1) да одређује смеркице рада за сва ватрогасна 

mnaii.a у земљи, те да издаје у ту сврху савезпе 
прописе и упуте; 

2) ла, у интересу јединственог организоваша 
ваггрогаства, одре1)ује норме и типове у погледу га- 
сила, прибсра и опреме; 

3) да пастојава око oiBapaiba школе и течајева 
за јединствено образовање ватрогасних часника; 

4) да прописује јединствеиу команду, унифор- 
му, одличја и признања; 

5) да настојава око јединственог осигуран>а 
ватрогасаца и регулисања свих стручних н адми- 
пистративпих чпповнпка целокупне ватрогасне ор- 
ганизације; 

fi) да поставља врхавног инспеасгора, главнот 
уредника званичног Савезног листа, генералног 
секретара 'и др\/те потребне чиновнике, и одређу- 
је мм плату; 

7) да одређује накнаду путних трошкова за 
сва путоваиза члаповима Савгзпс управе, Старе- 
шинстаа и чииовника Савеза; 

8) да бира Савезно старешиистио. 
§ 65. 

Савезно старсштухтво састоји се од: 
Старешине савеза, обојпце потстарешина, ге- 

нералног сокретара, врховиог ипспектора ватро- 
гасне службе, главиог уредника званичиог ватро- 
гасног листа, претставника Мшшстарстава: гоци- 
јалне политике и народног здравља, фнзичког ва- 
спитања народа и претставника Инспекције зе- 
маљске одбране Министарства војске и морна- 
рице. 

§ 66. 
Старешинство ватрогасног савеза Кралзевиис 

Југославије je изврптн opran Савезл. ОбавЋа све 
редовне послове Савеза у смислу закл>учака Са- 
р.езпе управе, впдп статистику ватрогаства за це- 
лу земљу, поставл>а помоћпо особл^е и одређује 
му прииаллежиости; решава предлоге Зајслница; 
расматра извештаје врховног ватрогасног ииспек- 
тсра o стању ватрогаства у земл.н; потврђује 
Управе Зајсдница као и њихове прорачуие и ватро- 
i icnc жупе за 15еоград—Панчсво—Зсмуи; састав- 
л.а прорачуи Савеза, даје стручна миип.см.а; даје 
директиве у погледу уређтгвања зваиичног листа; 
оцењује и препоручује стручне књигс n брошуре; 
стара се o рачиијап>у и пеговању вптештва и само- 
прегора путем националног и телесног васпитања 
ватрогасаца, и саслушава предлоге и мишљења 
Тсхиичког савета, и упућује их Савезпој управи 
na  решавање. 

§ 67. 
Савезна управа састаје се no потреби, a нај- 

иање четири пута годишње. Савезпу управу сази- 
ва старешина ппсменпм позивом, који се има до- 
ставити иајмање на 20 дана npe одржаша са наз- 
наченим дневким редом, У хптппм случајевима 
иоже се сазвати Савезпа управа у краћем 1)оку. 
Седницу Савезпе управе дужан je сазватн старе- 
шина ако то затражи гголовииа чланова Савсзие 
управе. 

Савезна управа допоси закл)учке, ако ј? на 
седници прпсутпа половина свих чла.чова Санез- 
пе управе. Седппцама Савезне управе претседава 
старешина, a закл>учци се доиосе већином присут- 
них гласова. Ако су гласови једнако подељени 
примлувн je онај предлот за који je гласао прет- 
седатељ. 

Избор се врши тајним гласап.ем или акла.ма- 
цијом. 

AKO су, приликом тајног macaiba, гласовн 
једнако подел^ени, одлучује коцка, 

* Заппснпк Савезие управе ВОДИ секретар n 
потдисује га са старешином и двојицом чланова 
као оверачима. 

§ 68. 
Седнице Старешииства одржавају се no потре- 

'ii, a иајмање једанпут сваког месеца. Седнице 
Старешинства сазива старешина ппсменпм пози- 
■ ' i који се доставл.а свима члаиовима на осам 
дана раннје. У веома хитппм случајевима може се 
Старешинство сазвати na седницу у краћем року. 
Седницу Старешинства дужан je старешина саз- 
ватн, ако то затражп најма№е половина члапова. 

Старетииство доносн закл^учке ако, поред 
претседателав, присуствују још 4 члана. Старе- 
шинству претседада савезип старешина, a закључ- 
цп се доносе веНином гласова прнсутапх ч.гапова. 
AKO су глаоови једдако подељен«, примљен je 
предлог, за који je гласао претседател>. Загтисник 
Старешинства води секретар, И потписује га са 
претседатељем и двојицом чланова као оверачмма. 

§ 69. 
Посебна права и дужности члапова Савезног 

старешинства: 
1) Савезни старешина води лдминистративнс 

послове Савеза. Он заступа Савез пред властпма и 
трећим лицима, сазива управу и Старешипство Са- 
веза и претседава им: надзире рад секретара и 
осталих функциопера Савеза; дозначуЈе исплатс 
свих издатака; потписује са секретаром све ад.ми- 
ннстративпе акте. 

2) Савезпе потстарешнне no реду пзбора за- 
мем.ују старешину кад je овај отсутан; 

Ч) ГспсралтГ секретар je шсф савезне канце- 
,арије, on ошравља cee послове Савеза; извести- 
лац je v Савезној управи и Старешинству; састав- 
л.а записнике управе и Старешинства и чува архи- 
ву Савеза. Гепсралпом секретару долсл.ује се, као 
помоћник, секрстар којп га замен.ује само у адми- 
нисгративним пословима, те je као такав заменик 
шефа Савезне канцеларије. 
Тенералпи секретар   je   сталпп  чпповттк   Ва- 

трогасног савеза. 
4) Врховни ватрогасни инспектор стара се за 

целокупну службу ватрогаства; on спроводи све 
закључке Савезие управе и Старепшнства. 
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Саставља предлоге у погледу јединственс ор- 
гакизације и уређења ватрогасне службе и једин- 
ствене ивобразбе часника, као и у погледу одрс- 
1)ивања типова гасила, прибора и опреме, те их 
предлаже иа расматрање Техничком савету, a овај 
Старешинству, које их даље подносн Савезној 
управи на решавање, надзире н оцењује рад ватро- 
гасних инспектора ЗаЈедница, жупског надзорника 
за Београд—Панчево—Земун и заповсдиика свих 
званичних ватрогасних чета; подноси извештај 
Старешинству и Савезној управи o стању ватро- 
гаства у земљи. Он je сталнн чииовинк Савсза, тс 
je, у администратнвном погледу, потчнњеп старе- 
imiHii Савсза и гснерално.м секретару. 

5) Главни уредник службеног Савезног листа 
je чиновник Савеза a дужност му je да лист уре- 
i)yjc према упустиима Савезнс упрпве. Саставља 
прорачун службеног Савезног листа и предлаже 
ra Старешинству, 

§ 70. 
Технички савст Савеза састављен je од свих 

ватрогасних инспектора заједница и заповедника 
званичне ватрогасне чете града Београда, врхов- 
ног ватрогасног инспектора, претставника Мини- 
старстава социдалне по.пиикс и иародпог здрав.ч.а 
п физичког васпитања народа и претставника Ин- 
спекције земал)Ске одбране Министарства војске и 
морнарице. 

Техничкн савет састајс се, према пОтреби, на 
позив врховног ватрогасног инспектора, који му 
и претседава, a расправл>а сва стручиа ватрогаспа 
пнтања. Закључци Техничког савета сматрају се 
као предлози Старешииству, односио Савезкој 
управи. 

Закл.учци се донос^ обичном већшом присут- 
!iii\, a евентуална одвојена мишл/ји a имају се уз 
донесене закључке достављати Старешинству. 

V ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
§ 71. 

Код сваке добровол^не ватрогасне чете, ва- 
трогасне жупе и ватрогасне заједнице постоји 
Надзорни одбор од 5 лица нз релова ватрогасаца 
дотичне јединице, изабраних na скупштиип за 
време, за које je изабрана и управа одчоснс уста- 
новс. 

Члан Надзорног одбора не може бити јелно- 
времено и члан Управе те јединице. 

Надзорни одбор бира из своје средине лрет- 
седвика и деловођу. Претседник сазива седннце 
Надзорног одбора и претседава им, a деловођа 
роди записник. 

Надзорни одбор може, у свако доба, прагле- 
дати благајничке кииге и акта, благ^ЈНицу н имо 
випгко стање своје установе. Мора то чичити нај- 
мање једанпут сваке године пре скупшгине. 

AKO се за време трајања периода упразмп мс- 
сто у Надзорпом одбору допуњује га изборпм 
упрарни одбор чете, управа жупе, те средишни од- 
бор Заједннце игмеђу ватрогасаца за време док 
траје ма-ндат Надзорном одбору! 

Надзорни одбор доносн закл.учке обнчио ве- 
Кином присутннх гласова a у случају да су гласо- 
рн једнако поделени примљен je онај предлог, за 
који je гласао претседник. 

Надзорни  одбор  доноси  закл>учке  ако,  осим 

претседника, присуствуЈу седници још најмање 
два члана. 

Надзорни одбор подноси извештај o раду и 
иалазу управном одбору код чете, управи жупе и 
Средишњем одбору код Заједпице, односно скуп- 
iiiTiiiin своје установе . 

AKO Надзорни одбор примети круппе непра- 
вилности у раду управних органа, има затражити 
сазии  ванредне скупштине дотичне установе. 

§ 72. 
За часника у било којој ватрогасној јединици 

може бити изабран онај, који je иоложио струч- 
ни iiciiiir за часника у смнслу прописа изданих од 
Саиезис vnpanc. 

§ 73. 
У случају пожара државнИх и приватиих шу- 

иа, иидустријских u рударских предузећа, пожара 
ka cao6paliajiniM артеријама, катастрофалних по- 
жара у насељима, као и за случај других већих 
катастрофалпнх догађаја, земљотреса, експлозија 
у рудницима, поплава; епидемија, ендемија итд. 
cee околне ватрогасне чете na позив управне вла- 
сти обавезне су пружити своју помоћ у најкраћем 
времеиу, 

§ 74. 
Ватрогасне ор^анизације и чете свих назива, 

како у својрј службн за време редовног craiba, — 
тако и у извођењу свих прииремних мера, за слу- 
чај лри.мене члана 1 Закоиа o зема,љској одбрани, 

- имају се строго придржавати свих упута изда- 
тих од Министарства војске и морларице (Ин- 
спекције земал>ске одбране). Ове. упуте примаће 
ватрогасие оргаимзације преко Ватрогаспог саве- 
за Крал.свиие Јутославије. 

§ 75. 
Ватрогасна opi аии.чација, која je овлашћена 

да одобрава изабрану управу ниже ватрогаснс је- 
динице, може уклонити и изменити, из оправданих 
разлога, појединог (^уЈгкционера или разрешити 
дужности н читаву управу. Ватрогасна једшница, 
коЈој je уклоњен или смењен који функционер, 
дужна je управу попуинти другим лицима на на- 
чии предвиђен овим Законом. AKO н то лнце буде 
уклоњено, надзориа јединица »меноваће лица na 
упражљено мрсто, a ако читава управа буде раз- 
решена дужности нгта надз^рна јелиница 'имено- 
ваће пиивремену управу, која.ће отправл>ати само 
најхцтније и неодгодиве послове и у законском 
року сазвати вгнредну 'скутптниу у циљу избора 
сталне управе. 

Б.  МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

§76. 
Материјалне издатке за издржаваше ватрога- 

ових ортанизација сносиће; 
1) сва домаћп к инострана осигуравајућа дру- 

цггва и удружења гтротнв пожара према § 77 овог 
она;« 
2) ппнватна индустријска поедузећа и заводи; 
3) Мииистарство физичког васпитања народа; 
4) сва Миинстарства у чијој су   ппдлежносги 

образоване ватрогасне чете; 
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5) све општине, у којима постоје нлн се no 
овом Закону имају образовати ватрогасне чете; 

6) патрогасие артанизације нз доприноса сво- 
јих чланова, дарова, легата, прихода н приредпи 
И сличпо. 

§ 77. 
Сва осигуравајућа друштва (деоничка и уза- 

јамна) и удружеп.а иротин поисара као и у опппс 
свака тргоиачка радња, која се бави осигуравањем 
против пожара, плаћаЉе нз властнтих средстава 
(i од сто од премија наплаћених за осигурање 
противу иожара објеката (покретних и негкжрет- 
пнх ствари), који леже на гериторији Краљевине 
Лугославијс, који сс допринос не може прирачу- 
Нати премији. 

Ове наплате вршиће Банска управа, a за Бео- 
град—Панчево—Земуп Уирава  града БеопраДа. 

Ближе одредбе o пропису и o наплати допри- 
иоса у Ватрогасни фонд, o надзору пад наплатом 
као и руковању са Ватрогасни.м фоидом прописа- 
hc Уредбом Мипистар (|>изичког васпитан>а иа- 
рода. 

§ 78. 
Из домрииоса осигуравајућих друштава и 

удружења против пажара образоваће сс у свакој 
Баповнии „Ватрогасни фонд" тс Баиовине, a код 
Управе града Београда под надзором Миппстар- 
ства физичког васпитања народа »Ватрогаски 
фонд за Београд—Панчево—Зсмун". 

§ 79. 
Из  Баиовнпских  ватрогасних  (јјопдова   доде- 

л,ују се: 
1) 10% Ватрогасном савезу Крал>евине Југо- 

славије; 
2) 20% Ватрогаспој  заједници Бановине; 
3) 10% Ватрогасним жупама Бачовинс n 
4) 60% Добровољним и званнччпм Ватрога- 

сним четама Баиовине. 
§ 80. 

Из Ватрогасног фонда за Београд—Панчсво 
—Земун додел>ују се: 

30% Вагрогасном савезу Крал.свпне Југосла- 
вије, 

10% Ватрогасиој жупи за Београд^-Панчево 
—Земун и ( 

60% остаје за добровол1не н званичне ватро: 
гасуе чете са територије Београда, Панчева и Зе- 
муна. 

§ 81. 
Додел>ене суме ив Ватрогаспих фондова поје- 

аиннх Бшовина и Ватрогасног фонла за Београд 
—Паичсво—Земун, Ватрогасном савезу Крал>евн- 
пс Југоставије намењене су: 

П За покрнће свих расхода, нзазватих потре- 
бом издржавања Ватрогасног савеза и свих тро- 
шкова у вези са организацијом и усавршавањем 
ватрогаства уопште; 

2) За с)тварап>е и издржаванЈе ватрогасне 
школе и течајева; 

3) за хонориса1ће, штампаље и растурање по- 
требних тсхничких ватрогасних упута, правчлнн- 
ка. пословника n других упута, који имају за цил> 
ширење у народу здравих појмова o ватрогаству 

§ 82 
Додељене сумс ватрогасној заједници    наме- 

м.ене су: 

1) за покриће свих расхода изазватих потребо.м 
издржавања ватрогасне заједнице и свих трошкова 
у вези са организацијом и усавршавањем ватрога- 
ства дотичне Бановинс, и 

2) за отварање и издржавање ватрогасних те- 
чајева код заједница'. 

§83 
Додељепе суме ватрогасним  жупама намење- 

ис су: 
1) за покриће свих расхода изазватих потре- 

бом нздржгаања ватрогасних жупа и свих трошко- 
ва у вези са ортанизацијом и усавршаваљем ватро- 
гаства дотичие жупе, и 

2) за издржавање жупскпх ватрогасних тсча- 
јева. 

§ 84 
Дпдсл.сис   суме   ватрогасним   четама   наме- 

ii.i'iir су: 
1) за иабавку и поправку ватрогасиих справа, 

прибора и опреме, 
2) за опрему способиих ватрогасаца у ватро- 

гасис течајеве, и 
3) за све редовне р-асходе предвиђене одобре- 

иим прорачунш, 

§ 85 
Приватна индустријска предузећа    и    заводн 

дужни  су o свом трошку  издржаватн ватрогасне 
чете и нпбавитп одређени прибор за гашење, у 
смислу § 27 овог Закоиа. 

§86 
Мииистарство физичкаг васпитања народа у- 

носиће сваке године у буџет потребне суме за ор- 
гапизацнју ватрогасне службе. 

§87 
Министарства која имају своја индустријска 

и рударска предузећа, саобраћајне и сличне уста- 
иове. дужна су организовати и одржавати ватро- 
гасне чете, и сиабдевати их најпогодиијнм ватро- 
гасним прпбором. Овакве чете сматрају се чланом 
ватрогасие организације са свима правима и дуж- 
ностима предвиђеним овим Закоиом. 

§ 88 
Општине ко.је су ло сада убирале ватрогасне 

прирезе, убираће ове и надаље, и ови се имају 
употпебити искл3учиво за ватрогасне сврхе. 

Оне отпитине, које су no § 28 и 29 овог Законл 
обавезне устројитн ватрогасне чете и набавитн no- 
требан прибор « опрему за гаиГење, као и огаптн- 
не у којнма постоје доброво.Ћне ватроглсне чете, 
дужне су у ту сврху, према својим могућностима. 
ставити иа расположење материјална средства за 
постепеио иабавл.ан.е ватрогасног прибора и опре- 
ме за гашење, у интересу обезбеђења од пожара. 

R. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА НАРЕЂЕЊА 
§89 

Све доброволуне, званичне, индустријске и за- 
водске чете, друшгва и пожариичке дружине, ва- 
тротаоне жупе, ватрогаспе зајелнице и савези, KO- 
MI су до сад постојали, и.мају се саобразити овом 
Закону у року од 3 месеца no љегову ступању »п 
снагу и вршиће своју дужност са досадашнЈОМ у- 
правом до избора нове управе. 
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§90 
Мннистар физичког васпитања народа имено- 

Fiahe прву Управу и Старешинство Ватрогасног са- 
веза Краљевине Југославије, којој je, поред ре- 
довног пословања, дужиост, у року од 3 месеца no 
ступању на снагу овог Закона: 

1) да спроведе целокупну организацију ватро- 
гасгва у смислу овог Закона /код свих садашњих 
ватрогасних организација; 

2) да одреди време, када ће се одржати скуп- 
штине добровољних ватрогасних чета, ватрогасних 
жупа н заједница радн избора управа према од- 
редбама овог Закоиа; 

3) да изврши уједињење Бапатског ватрогаспог 
савеза у Панчеву и Савеза добровољних ватрога- 
сних друштава за Бачку и Барању у Сомбору, у 
Једну ватрогасну заједницу Дунавске бановиие; 

4) да посредује прн образоваљу вагрогасннх 
заједница у Вардарској, Зетској, Приморској и 
Моравској бановттн преко комесара, кога he име- 
новати Министар фнзичког васпитања народа. 

Комесар he водити надзор над ватрогасним 
четама у дотичним бановинама, и у одређено вре- 
ме сазваће претставнике ватрогасних чета и одр- 
жати скупштине, на којима he се обавити нзбор 
управе тих ватрогасних заједница. 

AKO, из техннчких или ма којих других разло- 
га, није могућно образовати ватрогасне заједнице у 
горњим бановинама, овлашћује се Министар физич- 
ког васпитања народа, да посебном Уредбом npo- 
гшше најзгоднији начнп Bpiueiba надзора над ва- 
тротасним четама, органнзацијом ватрогаства и 
расподелом ватрогасннх фондова у смислу овог 
Закона. 

§91 
У бановинама, где je, услед малог броја ва- 

трогасних чета, слабе населЈености н теренских 
прилика, немогуће устројнта ватрогасне жупе, не- 
he се ове до далжх наредаба од стране Ватрога- 
сног савеза у овим бановинама ни оснивати. Чла- 
иови ватрогасне заједнице у овим бановинама 
јесу све ватрогасне чете дотнчне бановиие. 

Ватрогасну чету заступа у ватрогасној зајед- 
ници само један претставник, и то заповединк че- 
те односно његов заменик, који има иста права 
и дужности према ватрогасној заједници, као ста- 
решина ватрогасних жупа у бановинама у којима 
ватрогасне жупе постоје. 

Однос ватрогасне заједнице према ватрога- 
сним четама je непосредан како у погледу надзора, 
потврђнвања управа чета н њихових прорачуна, 
тако и у погледу извршивања дужностн од стране 
ватрогасне чете према заједннци. 

§92 
AKO се у поједишш срезовнма у бановинама, 

у којима нису образоване ватрогасне жупе, укаже 
потреба образовања ватрогасних жупа, одпосно, 
ако на територији једног или више срезова посто- 
ји доволЈан број ватрогасних чета, на предлог ва- 
трогасне заједнице a одлуком Ватрогасног савеза 
образоваће се ватрогасна жупа. 

Овако образована ватрогасна жупа, и поред 
тога што све ватрогасне чете дотичие бановине нису 
зачлањене у ватрогасним жупама, има сва права 
и дужности ватрогасне жуие, одређеш овим За- 
коном, с том разликом, што he претставнмк овак- 

ве жупе (жупски ватрогасни надзорник) имати на 
скупштнни ватрогасне заједнице онолики број гла- 
сова, колико je ватрогасних чета зачлаи.ено у до- 
тичној жупи, коју он претставл,а. 

Овај изузетак важи дотле, док најмање поло- 
внна ватрогасних чета у ватрогасној заједници не 
образује своје ватрогасне жупе. У том случају, о- 
стале ватрогаше чете имају без обзира na удаље- 
ност и број образовати ватрогасне жупе. Одлуку 
o начину образовања вагрогасних чета и ватрога- 
сне жупе дoнehe Ватрогасни савез Краљевине Ју- 
гославије. 

§93 
У затрогасним заједницама, у којима су дели- 

мичпо образовапе ватрогасне жупе, 10% доиринос 
из ватрогасног фонда додеЛ)ује се ватрогасним 
жупама сразмерно броју ватрогасних чета зачла- 
њених у дотичној жупн, a остатком управља Кра- 
љевска банска управа и 6Hhe употреблзен за обра- 
зова11>е ?гових жупа. 

У ватрогасним заједницама, у којима ватро- 
гасне жупе, уопште, нису образоване, 10% допри- 
чос из Бановинских ватрогасних фондова остаје 
на управљању код Краљевских банскнх уирава, a 
употребиће се за рбразавање ватрогасннх жупа н 
подизање ватрогаства уопште на тернторнји до- 
гнчне баиовене. 

§ 94 
Општине које су no овом Закону обавезне 

образовати званнчне и обавезне ватрогасне чете, 
дулсне су након љегова ступања иа снагу присту- 
пити формирању чета и набавци прибора за гаше- 
ње, и у раку од 2 године ттогпуио организоватн 
ватрогасне чете, како у погледу људства тако и 
материјала, да би безбедност од пожара била no- 
стигнута. 

§95 
Док се у землуи ne усаврши ипдустрија за пз- 

раду потребпих ватрогасних справа, алата и мате- 
ријала, свп производи страног порекла ослобођа- 
вају се царине no увррељима издатим од стране 
Министарства физичког васпитања парода. 

§96 
Овлашћује се Министар саобраћаја да у спо- 

разуму са Министром физичког васпитања народа 
посебном уредбом пропише повластице за вожњу 
ватрогасаца и њиховог прибора прилнком већнх 
пожара и другнх елементариих пепогода, као и 
повластицу за чланове управе и све члапове свих 
ватрогаспнх оргаппзација na држанпим железпп- 
цама, бродовима и осталпм државпнм превозпим 
средствима за слетове, копгресе, скупштиие n о- 
стала путовања no пословима ватрогаспе opranu- 
зације. 

§97 
Све ватрогасне организацијс ослобођавају се 

од поштанских такоа за обична и препоручена пи- 
сма, дописпице, поштапске уплатнице, чековпе у- 
плате, штампане ствари и обичне вредпосне na- 
кете, како у међуообном cao6pahajy тако и у сао- 
браћају са држаишгм и самоуправпим властима, 
падлештвима н устаповама, и за чековпе рачупе са 
свима власницима рачуна Поштапске ттедионице. 
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§98 
Стање свих досада иостојећнх ватрогасии.х 

фондова из доприноса од осигуравајућих друшта- 
ва, мировинских (|)ондова и свих осталих ватрога- 
синх фондова и задужбина у Краљевиии Југосла- 
вији, имају се у року од три месеца no ступашу 
на снагу овог Закона пријавити Мнпистарству фи- 
зичког васгштања народа. 

Свн ти фоидови остају и даље у власностн и на 
руковап.у код досадањих сопственика односпо 
руковалаца и имају сс употребити за намељене им 
сврхе. 

Сва покретна и непокретна имовина као и нов- 
чаиа срсдсгва појединих ватрогасних организаци- 
ја остају у власности дотачних организацнја, и у- 
потребиће се за рагвијање ватрогаства и ватрога- 
сннх идеја у дотичном месту у коме се организа- 
ција као власник налази. 

§99 
ОдредЈбе члаиа 77 овог Закопа прн-мењиваће 

се na осигурап-а која су закључена и пре ступа«>а 
на снагу овог Закона. за време трајаља рока оси- 
гурања одређеног полицом или уговором, од, даиа 
ступања на сиагу овог Закона. 

§ 100 
Onaj Закон ступа у живот кад га Краљ потаи- 

ше, a обгвсзну снагу добија даном обиародовања 
у „Службеним Новкиама". Тим даном престају да 
важе сви лосада1БИ прописн који ге олкосе на ма- 
терију регулисану овим Законом. 

12 јуна 1933 годинс 
у Београду. 

Свкретар, 
Гавро Милошсвић, с. р. 

Претседник 
Народне скутптане, 
Др. К. Кумануди, с. р. 

ПАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевине Јутославије 

HD. 16656 
13-VI-1933 год. 
у Београду. 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 
Част мн je нзвестнтп Еас, да je Народна скуп- 

штина.на свом 51 реловном састанку, одржаном 13 
јуна 1933 године у Београду, коначно усвојила 
Предлог Закоиа o конвенцијама и споразумима 
између Краљешгае Јутославије и Краљевине Ру- 
муиије поднет joj од страис г. г. Мннистра иио- 
страних послова и другова на оспови овлашћења 
датог им Указом ]h. В. Краља од 2G маја 1933 
год-ипе. 

Извештавајући Вас o предњем, меии je част, 
Господипе Претседкиче, na основу чл. 64 Устава И 
§ 66 Закона o пословпом реду у Народној скуп- 
штини, доставити Вам дефинитивац текст овога 
закрнског предлога онако, како ra' je Народна 
скупштина усвојила као и оригинал Указа o o- 
Влашћешу за подношење Народном претставни- 
штву поменутог-законског предлога, -- с молбом 
na Ваш дал>и поступак. 

Овај законски предлог претресап je у Народ- 
uDj скуппгтпии no редовном поступку. 

Изволите примнта, Господипе Претседниче, и 
овом  прпликом уверење o мом особитом пошто- 
нању. 

Претседпик 
Мародне скупштипс, 
др. К. Кумануди, с. р. 

ГОСПОДИНУ 
Др. АНТМ ПАВЕЛИЋУ. Претседпику Сената 

Б е o г p a д 

H A P O Д H A   C K У 11 lil T И H A 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

сазвана Указом од 19 окгобра 1932 годние у ре- 
дован сазив за 20 октобар 1932 годаше na сво.м 51 
редовном састанку, одржапом 13 јуна 1933 године 
у Београду, решила je: 

ПРЕДЛОГЗАКОНА 
o 

Конвеицијп o скстрадицији крииаца и судској 
noMoiin у кривичним прелметима; o Коивспцпји o 
укидашу двоструког олорезивања и o регулисаљу 
адмипистративпе помоћи у питаљима непосредпих 
пореза; o Конвенцији o трошковима око протери- 
вања; o Конвенцијн o процени података o вредао- 
стима крјима управл>ају пупиларне и старатељске 
касе; o Копвенцији o регулисању дуговања и по- 
тражииања закључепим у Пређашњим аустријским 
и угарским крупама; o копвенцнји o заштити, чу- 
ваи.у и поиовном подизању граничних каменова 
и других знакова који служе за означавање гра- 
нгичне лииије, са јелпи.м прилогом; o Канвенцији 
o социјалпим осигурањима; o Копвепцији o обаз- 
љању професија; o КоивевдиЈЈИ no цптању држав- 
л3?.нства и завичајпостп лица, која cv поводом 
разграиичеи.а изгубила своје првобнтно држављан- 
ство; o Записиику односпо таксе за визе пасоша; 
o Конвенцији o апхивама које иптерссују терито- 
рије додељене Краљевини Југославији и Краље- 
"иии Румупији Тријапонским уговором o ииру и 
Протоколу iKojmi ie утврђена дефинитивн^а гра- 
нична линија' између Краљевине Југославије и 
Краљевиие PVMVHHJC, закљученом и потписаном 
24 новембра 1923 голине. са осам Ппилога, закл>у- 
ченим и потписапи.м v Београду. 30 јапуара 1933 
године; o Санитарно-ветерипгрној Копвенциш са 
Завршним прото.ктом; o Конврншпи o уоеНењу 
мањинских основних школа v Банату: o Конвен- 
пкји o регулисању питања административнах fe- 
диница поделЈвних гпапипом, са Завошним прото- 
колом; o Копнснпији o пеизионим фондовима no- 
дел>еиих окоуга бкупанија); o Конвенцији o депо- 
читима; o Конвснтпи o внциналним железницама 
. Торонтали Хељеодеми BatuVra p. т.". зркључечим 
n гтотписаиим v Београлг 10 мапта 1933 године; 
D Споразуму o ппимени Конпепције која се олносн 
na пежим имања Koia леже v пограничној зочи, 
од 5 iv.-ia 1924 годкне и o CnopasvMV олносно та- 
чке 5 Протоколл Јевтић-Титулеско. .чак.љученим и 
потпнсаним v БеогпалУ. 11 марта 1933 голине, из- 
liichv Краљевине Јутославије и Кратевипе Ру- 
Mvinije. који гласи: 

S 1. 
Одобпава се и добија законску силу Конвен- 

nnia o екстрадициЈи коиваца и судској помоћи v 
кривичним   ттрелметима;    Копвепција   o   укнлању 
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двоструког onopeanBaiba ii o регулисању адмиип- 
стративне помоћи у питањима непосредн^х поре- 
за; Конвенцнја o трошковима окс* протеривања; 
Конвеиција o процени података o вредностима ко- 
јима управљају пупиларне и старатељске касе; 
Конвенција o регулисању дугоаања и потражива- 
ња, закл.учених у пређашњим аустријским и угар- 
ским крунама; Конвснција o заштитп, чувању и 
noHOBiiuM подизању граиичннх каме^ова и других 
знакова, који служе за означаваи.е граничне линије, 
са јединм Прилогом; Конвенција o социјалним оси- 
гурањима; Конвеицнја o обавл.ању профвсија; Кон- 
веицнја no питању држављанства и завичајиости 
лица која су поводом равграничења изгубнла своје 
првобитно држављанство; Запнсник односио таксе 
за визе пасоша; Конвенцнја o архнвама које ннте- 
ресују територије додељене Краљевини Југосла- 
вији и Краљевиии Румунији Тријаиоиским угово- 
ром o миру и Протокол којим je утврђена дефи- 
нитивна гранична лин;нја измо1)у Краљевиие .Ју- 
гославијс и Краљевине Румуније, закључен и иот- 
писан 24 новемора 1923 годние, са оса.м Прилога, 
закључеки и гштпнсани у Београду, 30 јалуара 193;-5 
године; Санитарно-ветеринариа Конвенцмја сл За- 
вршним протоколом; Конвенција o уређењу ма- 
њинских основних школа у Банату; Конвенција o 
регулисању пигања адмшшстративних Једнница 
подељених граиицом, са Зшршним протоколом; 
Конвенција o пензионим фондовима подељених 
округа (жупаегаја); Конвеиција u депозитима; !<ои- 
венција o вициналним железиицама („Торонтали 
Хељердеки Вашути р. т,"), закључена и потписЈна 
у Београду, 10 марта 1933 годиие; Споразум 0 при- 
мени Коивелцнјс која се односи na режим имања 
која леже у граничној зоии, од 5 јула 1924 годиие 
и Споразум односно тачке 5 Протокола Јевтић- 
Титулеско, закључени и потиисани у Београду, i 1 
мапта 1933 године, између Краљевине Југославије 
и Краљевине Румуније. 

§2. 
Овај Закон ступа у живот кад се обиародуЈе у 

„Службеннм новинама", a обавезиу силу добија 
кад се испуне следећи услови: за Коивенцију o 
екстрадицији криваца и судској помоћи у кривпч- 
инм предметима и Протокол потписнвања, кад се 
испуне услови из члана 23 речене Конвенцнје; за 
Коивенцију o укида1ву двоструког опорезиваи.а и 
o регулнсању административне помоћн у питаљи- 
ма непосреднкх пореза, кад се испуне услови члана 
20 речене Конвенције; за Копвенцију o грошковима 
око протериваља, кад се испуне услови члана 12 
речене Конвенције; за Конвенцију o процени пода- 
така o вредностима којима управл>ају пупиларне 
н старател.ске касе кад се испуне услови из члана 
i', речене Копвенције; за Коивенцију o регулисању 
дуговања м потраживаља закљученнх у пређаш- 
ibiiM аустријским и угарским круиама кал се ,ic- 
пуне услови из члана 11 речене Конвенције; за Кон- 
веицију o заштити, чувашу и поновном подизању 
граиичиих каменова и других знакова, који служе 
за обележеље грашчне линије, и за њен Прилог 
кад се испуне услови из члана 9 речене Конвен- 
ције; за Конвенцију o соцнјалним оснгурањнма кад 
се испуне услови из члана 20 речеие Кошенције; 
за Конвеицију o обављаљу професија кад се нс- 
пуне услови из члана 9 речене Конвенције; за Кои- 

венцију ио питању држављанства п завичајности 
лица која су поводом разграничеша изгубила своје 
првобитно државл^анство даиом размене ратифи- 
кациошх инструмената; за Записинк односно такса 
за визе пасоша даном размене ратификационих ин- 
струмената; за Конвепднју o архивама које инте- 
ресују територије додељеие Крал.евиии Југосла- 
внји и Краљевини Румуиији Тријанонским угово- 
ром o миру и Протокол којим je утврђена дефи- 
нитивна гранична линија између Краљевине Луго- 
cMLiiiiije и КралЈевине Румуније, зат<л>учс11 и пот- 
пнсан 24 новембра 1923 године, са осам Прилога, 
кад се испуне услови из члана 11 речене Коивен- 
ције; за Санитарно-ветеринарну Конвенцију са 
Завршним иротоколо.м кад се испуне услови из 
члана 15 речене Конвенцнје; за Конвенцију o уре- 
ђењу маи ииских основних школа у Банату кад се 
испуне услови из члана 19 рсчене Конвенције; за 
Конвенцију o регулисању питања адмншгстратив- 
них јединица подел.ених границом, са Завршним 
протоколом кад се испуне услови из члана 11 ре- 
чеие Конвенције^а Коивенцнју 0 пензионим фон- 
довима подел.еиих округа (жупаипја) кад се нспу- 
не услови из члаиа 6 речене Конвенције; за Кон- 
венцију o депозитима кад се 'испуне услови из чла- 
на 10 речене Конвенције; за Копвенцнју o вицн- 
налинм железиицама (,',Торо«тали Хељердеки Ва- 
шути р. т.") кад се испуие услови из члаиа 4 ре- 
чеие Конвепцнје; за Сиоразум o прнменн Конвсп- 
ције која се односн na режим имаи.а која леже у 
пограничној зонн, од 5 јула 1924 године, кад се 
испуне условн из члана 12 речеиог Споразума и 
за Сиоразум односно тачке 5 Протокола .ICBTHII- 
Титулеско кад се нспупе услови из члана 4 рече- 
ног Споразума. 

§3 
Изјава Владе, дата од стране Министарства 

правде, одиосно од стране Мниистарства нносгра- 
них послова, у смислу одредаба члана 3 Коивеи- 
ције o екстрадицији кривада и судској помоћи у 
кривичним предметима обавезна je за судове. 

§4 
Некретинне румунских оипггина које, ирема 

члаиу 4 Копвепције o регулисању пптања адмн- 
НИСгратнвних једииица подел^еиих грапицом са 
Зазршшм протоколом, прелазе у сопственост Ју- 
гославије, npenehe се у грунтовним кљигама na 
име Дуиавске бановиие. :Бан Дунавске баиовппе 
продаЉе ове некретнине a новац добијеи продајом 
нстнх — мо одбитку трошкова као и исплате ду- 
гова који терете те иекретмине пресечепих оп- 
штина — поделиће као novioli општинама Калу1)е- 
рово, Куштиљ и Kyciili за повећаше општинских 
пашњама, Одлука Бана не може бити предмет ад- 
мниистративног спора. 

. / јуна   1933   годиие 
Београд 

М. II. 
Секретар 

Гавро Милошевић, с. р. 
Претседник 

Наролие скупштине 
Лр. К. Кумапули, с. р. 




