
ПРИЛОЗИ 

КРАЉЕбИНА  ЈУГОСЛАВИЈА 

!У1И1И[ТДРШ0 ФИЗИЧКОГ Ш\\ШМ НДРОЛП 
ОПШТЕ ОДЕЛЕЊЕ 

О.Бр. 651 

21 марто 1933 год. 
Београд. 

ПРЕТСЕДНИШТВУ  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
БЕОГРАД 

Част ии je у прилогу доставити „Предлог Закона o организацији батрогаства" са 
образложењем, као и Указ Његовог Величанства Краља од 19 марта 1933 године, којим 
сам овлашћен, да могу предлог овог Закона   поднети   Народној скупштини   на  решавање. 

Иинистар 
физичког  ааспитања народа, 

Др. Ханжек с. р. 

h и 

АЛЕКСАНДАР1 
ПО   ПИЛОСТИ   БСШОЈ И ВОЉИ НАРОДНОЈ 

КРАЉ  ЖОСЛАБИЈЕ 

Ha предлог Нашег Иинистра физичког васпитата народа и no саслушању Ми- 
нистарског савета, a на основу члана 63 Устава Краљевине Лугославије решили смо 
и решавамо; 

Овлашћује се Наш Иинистар физичког васпитања народа да може поднети На- 
роднои претставништву Краљевине Југославије на решавање предлог Закона o opra- 
низацији ватрогаства. 

Наш Министар физичког васпитања народа нека изврши овај Указ. 

19 марта 1933 године 
Београд. 

АЛЕКСАНДАР с. р. 
Министар 

физичког васпитања иарода, 

Др. Лавослав Ханжек с. р, 



356 XLV Редовни састанак — 20 марта 1933 г.  

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАТРОГАСТВА 

§ l. 

У циљу заштите имовине и жинота грађана од пожарз, као и за указиваиЈе помоћи 
на случај елементарних и других опасности, осиива се овим Законом оргаиизација ватрогаства 
у Краљевини  Југославији. 

Органнзација ватрогаства има се осим стручне изобразбе старати за национално, 
културно и просветно васпитање чланства. 

A. ОРГАНИЗАЦИЈА 
§ 2. 

Организацију ватрогаства сачињавају: 
Ватрогасне чете, 
Ватрогасне жупе, 
Ватрогаспе заједнице и 
Ватрогасни савез Крал>евине Југославије, 

I. ВАТРОГАСНА ЧЕТА 

§ 3. 
Ha   територији   Краљевчне   Југославије   могу   постојатн   ватрогасне   чете  следећих 

назива и то: 
1) добровол.не, 
2) индустријске и заводске, 
3) званичне (професионалне)  и 
4) обавезне. 

§ 4. ■ 
ДобровоЛ)не, званичне и обавезне ватрогасне чете сматрају се јавним ватрогасним 

четама, док су индустријске и заводске ватрогасне чете приватне. 
Јавие ватрогасне чете приликом вођења надзора над одбраном од пожара, као и у 

извршчваи.у дужности при сзмом пожару, сматрају се јавннм органима, na које општинска 
управа преноси један део своје власти, oflHOcelie се на безбедност од пожара у смислу за- 
конских пожарно-полицијских одредаба и наредаба. 

§ >г). 
Задатак ватрогасне чете je: 
1) да систематским и стручним деловањем штити и браии иметак и животе rpaljana од 

пожара, поплава, земл.отреса и других елементарних непогода, те да организује заштнту 
свога подручја у рагном CTaiby за случај нападаја из ваздуха, од пожара и загушљивих 
плинова; 

2) да делује на националчом, културном и просветном подизаљу, како својих чланова, 
тако и свега становништва свога подручја; 

3) да шал)е два претстЈвника на скупштину взтрогасне жупе, од којих je један за- 
попедник, односпо његов заменнк; 

§ 6. 
Taj свој задатак постпзава: 
1) стручним образоваљем својих чланова; 
2) одржааањем течајева, предаваи^а, изложби, вежби и слетова; 
3) Ширељем здравих појмова o ватрогаству и љеговим циљевима; 
4) обучаван.ем народа o употреби свих прибора против загушљивих плинова и осталога. 

1. ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ЧЕТА. 

§7. 

Добровољна патрогасва чета састоји се из потребног броја   физички и морално eno- 
собних    држављана  без обзира на пол, који су вавршили  18 година. 
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Министар физичког паспитања парода може дозиолити присгуп у члансгво и недр- 
жављанина, на предлог Ватрогасног савеза   Крал)еви11е Југославије. 

Д бровољна ватрогасна чета може постојати у свакој општини и селу где се може 
формирати најмања јединица од 15 ватрогасаца и носи наслов „ДоброволЈна ватрогасна чета 
У жупе ..." 

§ 8. 
ДоброволЈна ватрогасна чета може имати: 
1) извршују11е чланове, 
2) вараштај, 
3) 11омажу11е чланове  и 
4) почасне члаиове. 

§ 9. 
Извршују11И чл н може бити актишм или резервни. 
Резервним чланом постаје активни члан no власгитој жељи или одлуком заповедништва. 

ако je навршио 25 година активне ватрогасне службе. 
11зврЈЈују11И чланови pacr,opeijyjy се у: 
1) навзлни и одбранбени отсек, 
2) самари11ански отсек  (спасавајући-решевалпи), 
3) кулгурно-просветни отсек (глазбени, дилетантски, читаонице, предаваше и сл.) 
Чл ii ом навалног и одбранбеиог отсека може бити само мушкарац у смаслу § 7 

ouor закона. 

§  10. 
Нарзштај може битн младеж од нгвршене 12—18 год. без разлике пола, a дужност 

му je оспособЛ)Звање за ватрогасну, санитарну и дојавну службу. Нараштај ne улази у 
чланство чете. 

§  И. 
Помажућим члапом може бити св^ка особа (физичка и јурндичка)   која   се   обавеже 

давати чети одређени годишњи принос. 

§  12. 
Почасиим чланом може бити она особа,   која   сгекне   особнте   заслуге за чету или 

вагрогаство уопште, a бира се на главној скупштипи на предлог управног одбора. 

§  13. 
O пријему у члаиство одлучује упрании одбор према   поднесеној   писменој   пријави. 
Члан стиче   актнвио   и пасиипо   прачо   гласа   за време   од  6 месецн   no   примитку 

у члапство. 
§  14. 

Дужпосги су чланова: 
1) извршујући члтнови дужни су бесплатно, тачно и пожртроиано вршити службу 

биз 11риговара11>а) покоравати се одредбама својих прет110ставл>е11их, тачно и савесно извр- 
шивати службене прописе, те се чесито понашати у служби и изваи службе, били у одори 
niH грађанск м олелу. Дужпи су ради усавршава1Ба полазити школу и вежбе, те не дати 
повода свађама, и пепослушности лаповедима старешинства. 

Резервпи члав није дужан вршити службу ни икакав рад у чети, осим када то крајша 
нужда затражи. 

2) Помажући члановн лужнн су плаћати годишњу чланарпну коју скупштина за 
односну годину одоеди. 

3) Почасни члапови не плаћају чети никаквих чланских припоса, те немају никаквих 
дун<ностн. 

§  15. 
Извршујући члапови нмају ашивно и пасивно, a помажући и почасни, C3Beryjyiie 

ираво гласз. 
Помажући члјлшви могу бити изабрани у упразни одбор само за удмиинстра- 

ТИВНу службу. 



358 XLV Редовни састанак — 20 марта 1933 г. 

Изиршујући чланови могу захтевати сазив изванредие скупштине, са ознаком разлога. 
Taj захтев има да потпише половина извршујућег чланства. 

§  16 
Чланство престаје 
1) иступом и 
2) искључељем. 
Члан иступа из чете писменом пријавом управном одбору. 
Упранни одбор искључује чланове: 
а) ако су се теже огрешили o законске, савезне и остале прописе који се односе на 

ватрогаство; 
б) ако су радили прогив интереса чета и шкодили њином угледу; 
в) ако раде против државних ннтереса. 
Искључени члан може се жалнтн у року од 14 дана скупштини преко управног од- 

бора. AKO искључени члан не уложи у горп.ем року жалбу управном одбору, сматра се да 
je престао бити чланом даном закључка o искључењу. Иначе остаје и даље чланом чете ин су- 
спензо до решења његове жалбе на скупштини. За то време дотичничлан нема никаквих права 
и дужности у чети. Уважи ли скупштииа жалбу, враћају се дотичном члану сва права. 

§  17 
Добровољном ватрогасном четом управља: скупштина, управни одбор, заповедништво 

и надзорни одОор. 

§ 18 
Скупитне су редовне и изванредне. Редовне скупштине одржавају се сваке године 

у месецу јануару, a извавредне закључком управпог одбора, писменим захтевом надзорног 
одбора односно када то са назнаком предмета захтева половина извршујућих чланоза. Из- 
ванредва скупштина сазива се у року од 14 дана од дава стављеног захтева. 

Скупштине се сазпвају огласом у службеном савезном листу и писменим позивом 
упућеним на чланове чете који се нма уручити у најкраћем року од 8, a у најдужем од 
14 дана пре одржања скупштине, са ознаком дневног  реда. 

Скупштина je способна доносити закључке ако je присутна половина извршујућих 
чланова, рачунајући овамо чланове управног и надзорног одбора. За закључак o престанку чете 
потребно je да у скупштннп буде присутно, осим чланова упраиног и нздзорног одбора, две 
трећине извршујућих чланова Не приступи лн скупштиин довољан број чланова, одржаће се 
друга скупштина са истим дневним редом и на истом месту један сат касније, која je спо- 
собна доносити закл>учке без обзира на број присутних чланова. 

Сви закључци стварају се апсолутном всћином гласова. 
За случај да су гласови једнако подељени, прош^о je onaj предлог за кога je гласао 

прегседник. 

§   19 
Скупштина чете: 

1) бира управни и надзорни одбор; 
2) разматра    извештај    управног    одбора     ораду    у     прошлој     години    и   прима 

на знање извештај надзорног одбора; 
3) предаје писмеие похвале ватрогасцима na предлог заповедништва; 
4) прихваћа прорачун за следећу годиву; 
5) одлучује o употреби друштвене имовине; 
6) именује   почасне чланове на предлог управног одбора; 
7) решава o предлозима управног одбора; 
8) решава o предлознма чланока ако су подиесени писменим путем управном одбору 

три дана пре одржања скупштиие; 
9) одлучује o пресганку чете; 

10) решава жалбе искључених чланова; 
U) бира двојицу преставннка за жупску скупшгиву. 
Избор чланова управног и надзорног одбора обавл.а се тајним гласањем a изабраним 

се сматра онај који имаде нзјвише гласова. Ако су гласови једнако подељени одлучује 
коцка. Избор се може вршити и акламацијом. 
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Записник скзшштине потписује претседник и тајник који води скупштински записник, 
те двојица no скупштипи одређеаих чланова као овериоци. 

§ 20 

Управни одбор састојн се из: претседника, свих чланова заповедништва, тајника, бла- 
гајника, претсгавника војске и морнарице (ако у седишгу доброзољне ватрогасне чете по- 
стоји гарнизон) пресгавника управне власти (ако je чета у седишту среза или среске 
испостапе) и преставника општине. 

§21 

Чланопе управног одбора из редова ватрогасаца бира скупштнна нзмеђу извршујућих 
члзнова, док претседника, тлјника и  бла'ајника може   бирати и између   помажућих члгнова; 

По потреби може управни одбор изабрати замепике,  тајника и благајника. 
Упражњено место одборннка попуњана управни одбор до следеће скупштиие na којој 

се обавља избор за упражљена места. 
Управни одбор састаје се према потреби, a нзјмаи.е једап пут у два месеца. 

§ 22 

Упрапни одбор: руководи пословима и управља имовином чете, одлучује o свим 
исплатама те o наплати и отпису приноса члаиове; одређује дневни ред скупшгине, подпоси 
главној скупштини своје предлоге и предлоге појединих чланова; предлаже главној скупштини 
прорачун за следећу годину; подпоси главној скупштнни годишњи извештај o раду у прошлој 
години; провађа заклЈучке главпе скупштине, решава иззештај надзорног одбора; прима и искљу- 
чује чланове; даје писмене похвзле и укоре извршујућим члановима на предлог заповедништва, 
одлучује да се na место неспособног ватрогасног часника изврши замена са другим способ- 
нијим ватрогасцем и одређује време за одржање свих ватрогасних приредаба. 

Упрзвни одбор je способан доносити закључке ако je присутан претседатељ и најмање 
половина чланова одбора. Закључци сестварају BCIIHIIOM гласова, ако су ови једнако подељени, 
сматра се да je прошао онај предлог за кога je гласао   председагељ. 

Избор се обавља тајним гласањем, a изабраним се сматра onaj који има највише гла- 
сова. AKO су гласови једнако подељени, одлучује коцка. 

Записник седнице потписује претседник, тајник и  двојица оверовитеља. 

§ 23 

Заповедништво добровољне ватрогасне чете сзстоји се из: заповедника че^е, његовог 
заменика, тајника, оделних вођт, чувара прибора, (спремиштара), општинског инжи1Бера и 
општинског лекарз. 

Тајник заповеднишгва може бнти истовремено и тајник управног одбора. 

§ 24 
Заповеаништво се стара, да се сви службени прописи строго извршују, упућује пис- 

мене отомене ватроглсцима који занемаре cnoje дужности, и кад ове не к ристе, предлаже 
их управном одбору на укор односно на нскључење. 

Заповедииштно држи своје седнице према потреби и сазива их заповедник који им 
претседа. Заповедника замењује његов з^меник, за ваљаност закључака заповедништва треба 
да су у седници присутна уз претседатеља још три члана. 

Закључци се стварају нећипом глчсова, a кад су очи једнако подељени сматра се na 
je прошао onaj предлог за кога je гласао председатељ. 

Записник заповедништва води тајиик, који га уз претседатеља и погписује. 

§ 25 
Посебна права и дужности члапона управног одбора су: 
1) Претседиик води административне послове чете, заступа чгту пред властима и 

TpeiiHM особама сазива редовне и изванрЈдче скупштине и седнице упр вног одбпра те им 
претседа, потписује са тајником све списе у уиравним, a ca благаЈником у б 1агајничкнм по- 
словима чете, те наређује исплате. 
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2) Заповедник je на челу чете у техпнчком погледу. 
On замењује претседника у свима н.еговим правима и дужностима кад je овај запре- 

чен или кад се место претседника TOKOM годнне упрчзпи. Зповеда четом на гаришту, веж- 
балишту и код свих наступа. Одређује време за све вежбе, страже и прпправе, те водн 
бројно стање чете, на гаришту одлучује да се постигне јединство у ралу. 

3) Подзапоиедпик замењује запреченог заповедника. Увежбанз са одел.ним часницима 
члансгво. Држи заједничку школу са свим чланством, водн попис твентара и надзире чу- 
вара прибора. Након пожара или вежбе води надзор да се гасила, прибор и опрема у исправ- 
ном стању доиреме у спремиште. Почињеие штете на гасилима дужан je одмзх пријавнги 
запонедннштву. 

4) Тајник обавља све писмене послове и води сгатистику чете. Води записник на 
седницама упранног одбора и заповедништва, те на скупшгинама потписује уз претседннка 
или 11>еговог заменика све писмене акте. Саставља годишњи извештај за редовну скупштину 
o раду чете. Известитељ je иа скупштинама, седницама управног одбора и заповедништва. 
Заареченог тајннка зЈступа у свни   прав )ма и   дужносгима   no   Одбору   изабрани   зшеник. 

5) Благајиик ноди све благајннчке послове чете под надзором управног одбора. Je- 
дини je оилашген прнмати чланске приносе и остапе приносе и дохотке, те издатке испла- 
ћивати no писмепом налогу претседника односпо његовог замепика. Члаиарину и осгале 
тражбпне друштва сабирг у одређеним роковимз н особно јамчи за повчану имоиину. Води 
благајничке књиге те у свакој седници ншешгава управни одбор o сгању благајне a на концу 
пословне године предпаже прошспе завршле рачу ie. Погписује уз претседпика или iherosor 
заменика списе којп се тпчу благајпичког пословап^а чете, саставл3а прорачун и предлаже га 
управном одбору. 

6) Одељии Bolje запонедају својнм одељком, дужни су са исгим држ..ти школе и 
вежбе, те се старају да се гасила прибор и опрема не штгти. Запреченог одељног нођу за- 
Meibyje најсгарији ројник. 

7) Чувар прибора (епремишга) одгоноран je зз гаснла, Прнбор и опрему према по- 
треби надзире глаина и спсредна спремишга тс сигнале 31 пожарг. Водп евиденцију o иело- 
купвој друштиеној опремн, како оној која je спремл.ена у спргмишту, тако и овој која jg 
предана ватрогасцима на употребу. 

§  26 

Чета престаје: 
1) ако то скупштине чега закључи и 
2) ако je власг распусти. 
Скупштина која je закл)учила престанак чете овлашћена je у погледу пр:осгалог 

иметка и прибора располагати, али само у сврху ватрогаства. Ако то није учинила или je no 
власти распуштева, нмају се понајприје исплатнтн дугови чете, a преостала готовина са ra- 
силима, прнбором и опремом предатн општииској управи дотнчног места, која iie готовину 
корисгоноспо уложити a ннвептаром према 11>еговеј сврси служити. Ако се у том месгу за 
време од три годипе не усгроји нона патрогасна чета, општинска управа iie преузети иметак 
са свим прирастом, као инвентар те ra употребити искључиво у ватрогаспе спрхе 

2 ИНДУСТРИЈСКА И ЗАВОДСКА ВАТРОГАСНА ЧЕТА 
§ 27 

Ona ипаустрнјска пред^зећа и заводи имају ватрогасну чету, за која то r дреди својим 
решељем Мипистар физичког Bacnuraiha парода у спортзуму са ресорпим кинисгрима. 

Bpojno стање, справе и опреме одређује Kp. бавска управа према специјалним особи- 
нама и величиаи индустријског предузе^а и завода, на предлог иатрогасне заједнице дотичне 
бановине. 

3 ЗВАНИЧНА ВАТРОГАСНА ЧЕТА 

§ 28 

Cea места која имаду више од 50.000 становника морају имати званичпе ватрогасне 
чете и потр.бан прибор и опрему за гашење, без обзира постоје ли у месту ватрогасне чете 
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осталих назина. Број службеника једне чеге мора бити на сваких започетих 4,000 сгановника 
један, али не може имати мање од 15 ватрогасаца. 

У свим месгима од 10.000 до 50.000 сгаповника, где посгоји добровољна ватрогасна 
чета, a не постоји званична ватрогасна чета од најмање 15 ватрогасаца, — дужне су дотичне 
опшгине да покрај добровољне ватрогасие чете издржавају званичне ватрогасце, који се до- 
дељују добровољној ватрогасној чети и под њеним су заповедништвом. 

Dpoj оваквих званкчних ватрогасаца зависн од броја становииштва дотичног месга и 
долази на сваких започетих 5.000 становпика један званични ватрогасац. 

4 ОБАВЕЗНА ВАТРОГАСНА ЧЕТА 
§ 29 

■ 

У свим грздовима и варошима испод  50.000   становиика, у варошима и бањама, као 
и у свим заокруженип насељима са најмање 2.000 становника — ако немају званичне ватро- 
гасне чете од иајмање 15 ватрогисаца или добровоЈвне ватрогасне чсте — дужне су општине 
одредити од својих општннских службеника   заповедника и потребан број   људстиа,   који lie 
као ватрогасци бнти стручно обучени у руковашу ватрогасннм справама. 

У свим овим местнма која имају више од 10.000 сгановника, обавезне ватрогасне чете 
морају бити устројене од најмање 15 ватрогасаца.  Ове општине дужне су набавити потребне 
ватрогасне справе н опрему за гашење. 

§ 30 

Индустријском, заводском, званичном и обавезном четом управља у техничком по- 
гледу заповедништво ватроглсне чете споменутих назива, које се према потреби ватрогасне 
чете састоји из заповедника чете, њ^говог заменика, одељних вођа, затим инжињера дотичног 
индустријског предузећа или завода, односно општинског инжишера и општинског лекара 
код обавезне ватрогасне чете. 

II ВАТРОГАСНА ЖУПА 

§ 31 

Све ватрогасне чете једног ацминнстративног среза чине ватрогасну жупу под на- 
словом: „Ватрогасна жупа среза ■ 

Седиште жупе je у среском месту. 
Чланом ватрогасне жупе je ватрогаспа чета. 
Два или више срезова могу организоваги за себе заједничку жупу одобрењем ватро- 

гасне за]еднице. Седиште овакве жупе je у једном  сргском месгу, a o томе одлучује жупа. 

§ 32 

Задатак je жупе: 
1) да на подручју жупе организира ватрогасне чете; 
2) да посредује између ватрогасне чете и ватрогасне заједнице; 
3) да надзире рад вчтрогаства свога пидручја и води статистику; 
4) да оспособл^ује ватрогасце, предузимањем вежби, течајева и предава1Ба; 
5) да потврђује управу чета; 
6) да ставља свој прорачун и предлаже га заједници na одобре1Бе; 
7) да бира своју управу; 
8) да шаље два претставника и то жупног ватрогасног падзорника и једног члана 

управе, на годишшу скупштниу заједнице; 
9) да одобрава прорачуне ватрогаспих чета. 

§ 33 

Сваки члан жупе има право! 
1) суделовати на скупштинама и састанцима и 
2) активно и пасивно право гласа. 
Ватрогасна индустријска и заводска чета, као и обавезнт   ватрогасна чета у местима 
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нспод 10.000 становника, која има маше од 15 ватрогасаца, чланом je дотичне жупе само са 
саветујућим правом  гласа. 

§ 34 

Дужносш чланова жупе јесу: 
1) суделовати жупским скупштинама и састанцима и 
2) придржавати се свих на основу закона издатих уредаба и правилника, те верн ) и 

без приговора извршавати све наредбе и прописе жупе. 

§ 35 

Жупом упрлвља: жупска скупштина, жупска упрша и надзорни одбор. 

§ 36 

Жупску скупшгину сачнњава: управа, нздзорни одбор и no два претставника сваке 
ватрогасне чете, Један од тих претставника je заповедник   чете, односно његов заменик. 

§ 37 

Жупске скупштине су редовне и изванредне. 
Редовне скупштнне држе се сваке гоаине у месецу фебруару, a изванредне, када то 

ззкл>учи управа жупе или писмено затражи барем половина чланова уз иазнаку предмета, 
који ће се расправљати. 

Изванредна скупштина сазива се у року од 4 дана од дана постављеног захгева. 
Скупштине жупе сазивају се огласом у Службеном савезном листу и писменим по- 

зивом управљеинм на све чланове жупе, којн се достављају најмање 8 дана пре одржања уз 
назнаку дневног реда. 

Жупска скупшгипа одржа11е се ако je присутно, осим члааова управе и надзорног 
одбора, половина чланова. Не присуствује лн скупштини потребан број чланова, одржаће се 
друга скупштина са истим дневним редом и на истом месту један сат касније, која je спо- 
собна доносиги закључке o свим предметима, без обзира на број присугних. 

Здовучцн се стнарају апсолутном већином гласова. Ако су чланови једнако поде- 
љени, прошао je онај предлог за којег je гласао прегседатељ. 

Избор се врши тајним гласан.ем и изабраним се сматра онај, који добије највише гласова. 
AKO су гласовн једнако подељени одлучује коцка. 
Избор се може вршити и акламацијом. 
Записник Скупштиве води тајник који га уз претседатеља н двојицу чланова иза- 

браних на скупштини као овериоии потписују. 

§ 38 

Жупска скупштина: 
1) изабира управу и надзорни одбор; 
2) расматра и решава o раду управе у прошлој години, те o пзвештају надзорног одбора; 
3) расправља прорачун за следећу годину; 
4) решава предлоге управе и друштвених чланова, ових последњих сзмо онда, ако 

су поднесени управи жупе вајмање три дана пре скупштине; 
5) решава o спајању и раздваја11.у жупе, те o пренссу седишта жупе; и 
6) бира двојицу претставника na скупштину заједнице. 

§ 39 

Упр^ва жупе састоји се из: жупског старешине (жупски ват^огасни надзорник), ље- 
говог заменика, тајника, благајника, четири члава изабрана између претставника чета, среског 
санитетског реферепга, општинског инжишера (уколико овакав у дотичној општипи постоји) 
претставника војске и морнарице (ако у седишту жупе постоји војнички гарнизон) н no 
једног претставника опште управне власти са територија жупског места, односно и за тери- 
торију среза. 
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Жупа може no потреби изабратн помоИника, тајника и благајника. 
Чланове управе, који ннсу нз   редона   ватрогасаца, цу.енују у  управу   жупе   и.иховг 

надлежне власти. 

§ 40 

Управа ствара своје закључке у седницамз, које сазива стзрешнна жупе. Управа жупе 
се састаје према потреби но најиање једанпут у два месеца. 

Старешина сазива седннцу управе, ако то ззтражи почовша жупске управе. Управ! 
je способна доносити закључке, ако je на с^дници присутна половина управе. Одлучује се 
обичном већивом гласова. При једвако подељеним гласовима прошао je онај предлог, за 
кога je гласао претседатељ. 

Избор се вршн тајним гласањем a изабравим се сматра онај који добије највише гла- 
сова. AKO су гласови једнако поделЈени, одлучује коцка. 

Познви за седнице управе ynyliyjy се најмап.е осам дапа пре одржања седнице. 

§ 41 

Делокруг управе je: 
1) извршавати закључке жупске скупштине; 
2) одлучинати o свима пословима вагрогасне жупе који не стдају у делокруг жупске 

скупштине; 
3) зпкл.учити o сазиу жупске скупштине н установити диевни ред; 
4) одобравати извештаје жупског надзорника o раду чета; 
5) бирати чланове упрзве на — TOKOM го^ине — упражњена места; 
6) одобрзвати прорачуне подручних чета; и 
7) потврђивати управу подручних чета. 

§  42 

Управу жупе бирају чланови скупштипе иа жупској скупшгини. 
Управа се бира на три године. 
Избор потпрђује дотична пзтрогасна заједница. 

§ 43 

Посебна прана и дужности члаиова управе јесу: 
1) Жупски старешина (жупни ватрогасни над^орник) заступа жупу пред властима и 

трећим особама; водн адмицистр^тивие послоле жупе; сазива скупштине жупе и седнице 
управе, те им претседа; потписује са тајником све отправке у управним, a ca благајником у. 
благајничким пословима жуие; одређује исплате; уз помоћ заменика образује и води жупске 
течајеве, те даје стручна мишљења заповедницнма ватрогасних чета и надлежним властима, 
надзире технички рад и способносг добровољних, индустријских и обавезних ватрогасних чета, 
те ове води на жулским скуповима, уклања све недостатке настале у жупи и посредује код 
насталих спорова између чета међусобно, као и ових са општинама; заступа са још једним 
чланом жупу на скупштини заједнице. 

2) Заменик жупског старешине помаже старешини у свим пословима старешинским. 
Замешује жупског старешину у свима правима и дужпостимн када je овај из било којег 
разлога запречен вршити своја права и дужности. 

3) Тајник води све административне послове жупе no упутама старешине, води ста- 
тистику жупе, спрема са старешином предлоге за седнице и скупшгине, води седничке и 
скупштинске записнике, те потписује сва административна акта уз старешину жупе. 

4) Благајник води све благајвичке и рачунске послове жупе. On једини прима све 
новчане приносе, чува готовину и осталу жупску нмовину, те je за свој рад материјално од- 
говоран. Уз старешину потписује све дописе и решењз, која се односе на благајничко посло- 
вање жупе. Врши исплате само на писмени налог жупског старешине, подноси благајнички 
извештај o стању благајне жупској управч као и скупштини, те саставл.а прорачун за сле- 
дећу годину. 
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§ 44     - 

За тернторију града Београда, Панчева и Земуна обра:шваће се засебна ватрогасна 
жупа за ватрогасне чете дотичног територија и биИе засгупана преко свог претставника у 
Вагрогасном савезу, a под његовим непоср?дним надзором. 

Послова11>е ове жупе као и права и дужности члаиова nponncalie   правилником   Ми- 
иистар физичког наспитап.а народа. 

. 

IH. ВАТРОГАСНА ЗАЈЕДНИЦА 

§ 45 

Све патрогасне жуие једне баповине чине „Ватрогасну заједницу дотичне бановине", 
у седишту бановние. Члапом ватрогаспе заједнице je ватрогасна жупа, Ватрогасна заједница 
може бити и ван седишта банопине, ако зато постоје нарочити разлози. O томе одлучује на 
предлог Савеза Министар физичког вгспитања народа. 

§ 46 

Задатак je ватрогасне заједнице: 
1) да спроводи закључке Ватрогасног савеза у погледу јединственог организовања 

ватрогасне службе, a na основу ватрогасних упута и пропнса издатих са стране Ватрогас- 
ног санеза; 

2) да спроподи одлуке Савеза у погледу развија11>а и неговања витештва пугем на- 
ционалиог, моралног и телесног васпитања; 

3) да н^дзире рад ватрогасних жупа, a преко овнх и рад ватрогасних чета; 
4) да ставља предлоге Kp. банској управи o раздеоби оног дела ватрогасног фонда 

који се доделзује ватрогасннм жупама и четама дотичне бановине; 
5) да одржаје скупштиие заједнице и бира управу; 
6) да изабире претставнике ватрогасне заједнице у управу Ватрогасног завеза Кра- 

љевчнс Југославије; 
7) да одобрава управе натрогасних жупа; 
8) да саставља свој прорачун n предлаже га Савезу на одобравање, те да одобрава 

прорачуне жупа; 
9) да помаже државне и самоуправне власти у питањима, која се односе na орга- 

низацију ватрогасне  службе; 
10) да води статистику o ватрогаству дотичне бановине; н 
11) да надзире и руководи течајеве заједннце и жупа за образова11,е ватрогас- 

них часника. 

§ 47 
■ 

Сваки члан заједнице има право: 
1) суделовати no својим претставниццма на скупштинама и у састанцима Заједнице н 
2) активно и пасивпо право гласа. 

§ 48 

Дужности чланова заједнице јесу: 
1) суделоватп снупштннама и састанцима заједнице и 
2) придржавати се свих, на основу законског овлаште11>а издатих прописа и упута, те 

одредаба заједннце. 

§ 49 

Ватрогасном заједницом управл.а: скупштина, средншши одбор, старешинство и над- 
зорни одбор. 

§ 50 

Скупштину заједнице сачињавају: средишњи одбор, надзорни одбор, и no два пре- 
ставника сваке ватрогасне жупе дотичпе бановипе. Један од преставпика je жупски старешипз, 
(жупски ватрогасни надзорник) или шегов заменик. 
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§ 51 

Скупштине заједнице су редовне и нзванредие. Редоане скупштине држе се сваке ro- 
дине у месецу маргу, a изванредне када то закључи средиши>11 одбор или писмеио ^атражи 
полонина члаиова уз назнаку предмета којн he се рас11равл)ати. Изванредна скупштина сазива 
се у року од 14 дана од дана посгављеног захтева. 

Скупштине заједнице сазивају се огла"ом у Службеном савезиом листу и писменим 
позивом управљеним на све чланове заједпице, те се имају досгавити најмап.е 8 дана пре 
одржања уз назнаку дневиог реда. 

Скупштина заједнице одржаћс се, ако je присутна, осим чланова средишње и надзорног 
одбора, половина члаиоиа. He присусгвује ли скупштипи потребаи број члаиова, одржаће се 
друга скупштина са исгим дневннм редом и на истом месту један сат касније, која je спо- 
собна стпарати закључке o свим предметима без обзира na број присутних. 

Закључци се стварају апсолутном већином гласоиа. Ако су гласови једпако 11одел>е11и 
прошао je onaj предлог, за којег je гла:ао прегседатељ. 

Избор се врши тајним гласањем a иззбраним се смагра onaj који добије највише 
гласова. 

AKO су гласови једнако подељени одлучује коцка. 
Избор се може вршнги и акламацнјом. 
Записник скупштине води секретар, који ra уз претседатеља и двојицу чланова иза' 

браних на скупшгини као овериоцп потлисују. 

§ 52 

Скупштина заједнице: 
1) бира средишњн и падзорнн одбор; 
2) бира претставнике Заједчнце у управи Ватрогаспог савеза; 
3) разматра и решава o раду средишњег одбзра и старешипства у прошлој годнии, 

те o извештају надзорпог одбора; 
4) распрапља прорачуи за следећу годину; 
5) решава предлоге средншн.ег одбора и чланова Ззједпице, ових последњнх само 

онда, ако су поднешепи старешннству најмање три дана пре скупштине; 
6) одређује o висини чланарине за следећу годнну; 
7) оснива потребне отсеке. 

§ 53 

Средишњи одбор ватрогасне заједнице je извршии и репрезентациони opran Ватро- 
гасне заједнице. Седиште му je у седишту Ватрогаспе заједпице. 

Средишпи одбор састоји се од: 
старешине заједпице, 
два потстарешине, 
секретара, 
ватрогасног инспектора, a према потреби и његовог помо11Ника, 
благајпика, 
осам члапова изабраних на скупштини, претставника војске и морнарице, 
претставпика Краљевске банске управе. 
Чланове средишп.ег одбора Ватрогасне заједнице из редова ватрогасних оргапизација 

осим ватрогаспог ннспектора a према потреби и његовог помоћника, бира скупштина Зајед- 
нице, дочим BBTpoiacHor ипспектора (и његовог помоћпика) бира и посгавља средишши одбор. 
Ови члзнови бирају се за време од три годипе. 

Служба ватрогаспог инспектора a према потреби и његовог помоћпика je стална са 
месечном платом, коју одређује свака ватрогасна Заједннца према својим материјалпим 
средствима. 

Преставника војске и морнарице именује надлежиа армиска комапда, a претставника 
Kp. бапске управе именује бан. 

Сви члапови среднш11.ег одбора имзју одлучујуће право гласа осим ватрогаског 
инспектора (и п.еговог помоћника) који имаде само сапетујуће прзво гласа. 
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§ 54 
Делокруг средишњег одбора je: 
1) изиршавати закључке скупштине заједнице, 
2) управљзти имовином ватрогасне заједнице, 
3) постављати потребно особље (инспектора, п.^говог помоћника, помоћног секретара 

ит.д.), те им одређивати плате и остале принадлежности; 
4) саставл>ати прорачун за гледеђу годнну те га предлагати скупштини на одобрење; 
5) давати стручна мншље1ва властима и ватрогасним организацијама; 
6) подносити извештај Ватрогасној заједници; 
7) стављати предлог Kp. банској упрани o расподели оног дела натрогасног фонда 

који се односи на ватрогасне жупе и ватрогасне чете; 
8) расправлЈати o предлозима и прнтужбама жупа и чета, те сгавл.ати предлоге 

ватрогасном савезу у колико се односе на ватрогаство уоиште; 
9) одређивати место и време скупштини; 
10) одобравати прорачуне ватрогасних жупа; 
11) потврђинатн управе ватрогасних жупа; 
12) бирати у одбору na упражи.ена места друга лица до следеће скупијтине; 
13) разматрати извештаје ватрогасног инспектора o сгању ватрогаства у техничком 

погледу; 
14) давати видна признања заслужним ватрогасцима. 

§ 55 
Средншњи одбор ствара своје закључке у седницама, које сазива старешина зајед- 

нице. Средиш11>н одбор сасгаје се према потреби, a најмање једанпут у два месеца. Старе- 
шина заједнице сазива средишнн одбор у седнице,  ако то затражи половина одбора. 

Средишши одбор способан je стварати закључке, ако je присутнг поло11ина~чланова 
одбора. Одлучу'е се обично ве11ином гласова. При једнако подељеаим гласовима, прошао je 
онај предлог за кога je гласао председатељ. 

Позив за седницу упуИује се најмаш« 10 дана пре њена одржања. 
Избор се обавља тајним гласањ^м, a изабраним се сматра онај, који добије највише 

гласова. Ако су гласови једнако подељени одлучује коцка. 

§ 56 
Старешинство се сасгоји од: старешнне, обију потстарешина, секретара, благајвика, 

ватрогасног инспектора (н његовог помоћника). 
Старешинстзт Ватрогасне заједнице прима и решава све дописе и свршава све ре- 

довне послове у смислу закључака скупштине и средишњег одбора. За свој рад старешин- 
ство je одговорно средишњем одбору. 

Старешинство поди статистику ватрогаства саоје бановине. Располаже до износа од 
10.000 дипарт. Старешинство се сасгаје премч потреби на позив старешине a способно je 
стварати закључке ако су присутна тројица чланова. 

Закључци се стнарају обично већином гласова. Кад су гласови једнако подељени 
прошао je онај предлог за који je глгсао председател. Ако je старешина одсутан, аамешује 
га подстарешина no реду  избора. 

§ 57 

Посебна права и дужности чланова  Средишњег одбора: 
1) старешинЈ Заједнице води административне послове заједнице; засгупа Заједницу 

пред властима н трећим особама; сазива скупштине, седнице гредишљег одбора и старешин- 
ства те им претседава; надзире рад секретара, благајника и осталих функционера; дозначује 
исплату свих издагака н потписује уз секретара све адмиаистративне, a уз благајннка све 
благајничке отправке.   Старешинз   заједнице овлашћен   je   чинитл   исплате   Д1 1,000 динара. 

2) Потстарешине замењују стлрешину у свим правима и дужносгима, ако je овај од- 
сутан или ма којим начином запречен у извршивању дужности, и то редом избора. 

3) Секретар je изаесгитељ у скупштннама и седницама средишњег одбора и старе- 
шинства. Саставља све списе заједнице, записнике скупштина, средишњег одбора и старешин- 
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ства, те их уз председатеља потписује. Обанља cee огправке заједнице н чува архиву заједнице. 
По потреби може се доделити  секретару  IIOMOIIIIHK, који замешује секретара кад je 

овзј запречен. 
4) Благајник врши све благајничке послове Заједнице под надзором старешинства. 

Једини je овлашНен руконати новчаном имовином. Врши издатке no писменом налогу старе- 
шине. Извештава у скупштини, средиши.ем одбору и старешинству o имовном стању Заједнице. 

По потреби може се доделити блггајннку помоћник којега заме11>ује кад je овај 
запречен. 

5) Ватрогасии инспектор води и надзире техничку службу вћтрогаства те je дужан 
најмап.е једанп>т годишње особно прегледати рад ватрогасних жупа, a према потреби и чета. 
Од овог надзора изузимају се све ззаничне ватрогасне чете. Надзире и оцењује рад и спо- 
собност жупских ватроггсних надзорника, образује и руконоди течајеве ватрогасних заједница, 
a према потреби и жупа, подноси извештај o техничком раду у бановпни као и стање ватро- 
гаства и успех течајева старешинства, среднш1вем одбору и скупштини. Сматра се чнновником 
Заједнице, na му припада само саветујуће право гласа, како у сгарешииству тако и у сре- 
диши.ем одбору н скупштини. 

6) Помоћник ватрогасног инспектора помаже овог у љеговим [дуж1)остима, a заме- 
ibyje га у свим правима и дужностима када je овај запречен. 

IV ВАТРОГАСНИ САВЕЗ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

§ 58 

Ватрогаснн савез КралЈевиие Југославије je врховии претставник и всђа свих ватро- 
ггсних организација у з^мљн, које су и^му непосредно и преко ватрогасних заједница н 
жупа, у свим питањима која произилазе из § £9 и 60 овог закона потчињене. 

Седиште му je Бгоград. 
§ 59 

У задатке Ватрогасног савеза спада: 
1) да покреће и расматра опшга питања ватрогасне организацнје у Кргл>еви11и Југо- 

славији; 
2) да подиже, организује и јединствено уређује целокупну ватрогасну службу, и из- 

даје ватрогасне упуте и прописе у погледу стручног образовапЈа н јединствеиог пословања 
свих потчињених  организвција; 

3) да одређује норме и тилове гасила, прибора и опреме; 
4) да извршује наредбе Мннистарства физичког васпитања народа a преко овога и 

осгалих Министарстава уколико се односе na ватрогаство, те да ставља предлоге и даје 
стручна мишљења дотичним Министарствима; 

5) да врши пропаганду путем званичног листа, књига, брошура и сл.; 
6) да се брине o развнјању и негонап.у витештва и самопрегора путем националног, 

моралног и телесног васпитања чланова: 
7) да саставља годишњи прорачун и предлаже ra Мшистарству физичког васпитања 

народа на одобрење; 

8) да расматра и одобрава прорачуне Ватрогасних заједница и Ватрогасне жупе за 
Београд—Панчево—Земун; 

9) да одобрава управе Ватрогасних заједница и ватрогаспе жупе за Београд—Панчево 
—Земуп. 

§ 60 

Своју сврху постизава: 
1) надзирањем ватрогасних   Заједннца и сарадњом са њима, 
2) noTiioMaraibeM   државвих   и   самоуправних   власти у питањима,   која се односе na 

организацију ватрогаспе службе; 
3) вођењем статистике целокупног ватрогаства; и 
4) пастојањем око осигураша вагрогасаца   за  случај   пезгоде, болесги, Kpajibe неспо- 

собности, старости и смрти. 
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§ 61 

Ватрогаспнм савезом Крзљевине  Југославије ynpaB.Tba: 
Саиезна упраиа, 
Савезно старешинсгво. 

§ 62 

Саиезна   управа састављена јз: 
1) од претставннка ватрогасних заједница према броју извршујућих чланова свих ватро- 

гасних чета дотичне заједнице, рачунајући на сваких започетих 10.000 чланона no једног 
претставника; 

2) од једног претставника ватрогасне жупе за Београд—Панчево—Земуп; 
3) од no једног претставника Мииистарства унутраш11)Нх послова, војске и морнарице 

n физичког васпитања народа; 
4) од једног прегставника Инспекцнје земгл.ске одбране Мпнистарства војске и мор- 

нарице; 
5) од једног претстанника Савеза градова Краљевипе Југославије; 
6) од једног пресгавннка Савеза општииа Крал)е1!нне Југославије; 
7) од главног уредника службеног савезног листа. 

§ 63 

Чланове упране Ватрогасног савеза из редона ватрогасаца изабиру ватрогасие заједнице 
н ватрогасна жупа за Београд, Панчево и Земун, na време од пет годнна. Избор потпрђује 
Мннпсгар фнзичког васпитања народа. Отклони ли Министар пзбор ове управе, имају се пред- 
лагати друга лнца. Огклопи ли Мипистар поново предложева лицз, његово je право имепонати 
претставнике ватрогасних заједпица у Савезпу управу. 

§ 64 

Делокруг Саиезне управе јесте: 
1) да одређује смерпице рада за сва иатрогасна питаљз у земљи, те да изд^је у ту 

сврху Савезне прописе и упуте; 
2) да у интересу јединственог организовања ватрогаства одређује норме n тппове у 

погледу гасила, прибора и опреме; 
3) да настоји око отвараља школе и течајева зз једипствено образова1ве ватрогасних 

часника; 
4) да прописује једпнствгну команду, униформу,  одличја и прнзнаша; 
5) да настојн око једнпстиеног осигурања ватрогасаца и регулисања свнх стручних и 

адмнкистратпвних чиновннка целокупне ватрогасае организацнје; 
6) да поставл>а врховаог пнспектора, главпог уредника званичног савезног листа, по- 

MoliiuiKa главног секретара н друге потргбне чиновнпке, те им одређује плату; 
7) да одређује пжнаду путппх трошкова за сва путовања чланова Савезне управе- 

старешипства и чнновнпка  Савеза; 
8) да бнра савезпо старешинство. 

§ 65 

Савезпо старешпнство састојп се од: 
Старешине Савеза, обојице подсгарешина, генералног секретара, благајника, врховног 

инспектора ватрогаспе службе, главног уредпика званичног ватрогасног листа, пресгавннка 
Мипистарства физичког BacnnTaiba народа и преставника Ипспекције земалЈСке одбране Мини- 
старства војске и морнарице. 

§ 66 

Старешипство ватрогасног счвеза Краљевине Југославије je извршни opran Савеза, 
обавља све редовпе послове Савеза у смислу закључака Савезне управе, води статисгику 
naiporaciBa за целу земљу, памешта аомоћно особље те му установљује припадлежностн, 
решава преглоге Заједнпца, разматра извештаје врховпог ватрогасног ипспектора o сању 
ратрогаства   у земљи,  одобрава   Управе   Заједппца   као   и прорачуне истих,   те   Ватрогасне 



Стенографске белешке 369 

жупе за Београд—Панчево—Земун, саставља прорачун Савеза, даје стручна мишлЈења, 
даје директиве у погледу уређивања званичпог листа, оцењује и препоручује стручне 
ки.иге и брошуре, брипе се за развијаи^ и неговаље внтештва и самопрегора путем 
националног и телесног васпиташа ватрогасаца, и саслушаиа предлоге и мишљења Техничког 
савеза, те их упућује Савезној управи на решавање. 

§ G7 

Савезна управа састаје се no потреби, a најмање четирн пута годишње. Савезну 
управу сазнва старешина писмеиим позивом, који се нма доставити најмање 20 дана пре 
одржања са назнаком дневнога реда. У хитним случајевима може се сазвати Савезиа управа 
н у краћем року. Седницу Савезне управе дужан je сазвати старешина ако то затражи поло- 
вина чланова Савезне управе. 

Савезна управа способна je стварати закључке ако je присутна у седници половина 
свих чланова Савезне упране. Седницама Савезие управе претседапа старешина, a закључци 
се стварају BeiiHiiOM прнсутних гласова. Ако су гласови једнако подељени, прошао je onaj 
предлог за кога je гласао претседатељ. 

Избор се врши тајиим гласаиЈем иш акламацијом. 
AKO су приликом тајног гласања гласови једиако подељени, одлучује коцка. 
Записннк Савезне управе води секретар, којега уз старешнну те двојице чланова као 

овериоца потписује. 

§ 68 

Седнице старешипства одржавају се no потреби a пајмање једаппут сваког ме- 
сеца. Седнице старешинства сазива старешина писмепим позином кога sajba најмање 8 дана 
npe доставити члановима. У веома хнтним случајевима може старешинство позвати седницу 
и у краћем року. Седпицу сгарешинства дужан je старешина сазвати ако то затражи naJMaibe 
половина свих  чланова. 

Стзрешипство je способпо стварати за1<л>учке ако уз претседатеља прнсуствују још 
4 члана. Старешинству претседа савезпн старешина, a закЈ^учци се стварају већином гласова 
присутпих чланова. Ако су гласови једнако поделЈени, прошао je предлог за којега je гласао 
претседатељ. Запнсник старешинства води секретар, којега уз претседателЈа и двојице чла- 
нова као овериоца потписују. 

§ 69 

Посебна права и дужности члапова Савезног сгарешинства: 
1) Савезни старешина води адмннистратпвпе послове Савеза. Он заступа Савез пред 

властнма и ipeiiHM особама, сазива управу и старешинство Саиеза те им претседа. Надзире рад 
секретара, илагајпика и осталих фупкционера Савеза. Дозначује испате свих издатака, потписује 
уз секретара све административне, a уз благајпика све благајничке отправче; 

2) Савезпи подстарешине замеи^ују старешину кад  je   овај   отсутан   no   реду Лбора; 
3) Главпп секретар јесте шеф савезне канцеларије, отправља све послове Савеза, изве- 

сгитељем je у Савезној управи и старешннстау, саставља записнике управе из старешинства 
где чува архиву Савеза. Генералпом секрегару додеЛ)ује се као помоћник секрегар који га 
замењује само у администратнвним пословима, те je као такав замеником шефа савезне 
канцеларије. 

Помоћник генерзлног секретара je стални чиновник Ватрогасног савеза. 
4) Благајпик врши све благајничке послоне старешинства под надзором старешипства, 

Једини je овлаш1јен руковатн новчаном имотшом. Врши издатке no писменом налогу старе- 
шине. Изпештава Савезну управу и старешинство o имовном стању Савеза. По потреби може 
се благајиику доделитн помоћпик којн га замењује када je овај запречеп. 

5) Врховни ватрогаспи инспектор je врховни шеф техничке службе ватрогагаца крз- 
љевине Југославије. On спроводи све закл.учке Савезне управе и старешипсгваХодносеће се 
na техничку службу. Саставља предлоге у погледу јединствепе оргапизације и уређења ват- 
рогаспе службе, и једппствепе изобрззбе часпика, те у погледу одређиваи.а порми и типова 
гасила, прибора и опреме, те нх предлаже на pasMaipaibe Техничком савету "a овај старсшиц- 



370 XLV Редовни састанак — 20 марта  1933 г  

стну, које поднсги Сзве noj ynpai4i na решавгчне. Нрдлфе и оцењује рад ватрогасних ин- 
спекгора, Заједннца жупског надзорника за Београд-Панчево-Земун, те заповедника свих зва- 
ничних ватрогасних чета. Подноси извештај o стању ватрогаства у земл.и старешинству и 
Савезној управи. 

Стално je намештеп чиновник Савеза, те je у административном погледу подчиљен 
сгарешини сав^зз и генералном секретару. 

6) Главни уредник службеног Савезног листа je чииовник савеза, a дужност му je да 
лист уређује према ннтенцијама Савезне управе. Саставља прорачун службеног Савезног 
листа и предлаже га старешииству. 

§ 70 

Техннчки савег Савеза састављен je од свију ватрогасних инспектора заједииц^ и 
надзорника жупе Београд-Панчепо Земун, врховног ватрогасног инспекгора, претставника 
Министарства физкчкс r васпитањз народа, те претст. винка Инспекције земаљске одбране 
Министарства војске и морнарице. 

Технички савет састаје се прена потреби на позив врховног ватрогасног ннспектора, 
који^му и претседа, a расправља cea стручна вагрогасна пигаља. Закључци Техничког савета 
сматрају се предлозима сгарешинству односно Савезној ynpj ви. 

Закључци се стварају обичном већином прнсутннх, a евентуална одвојена мишљења 
имају се уз створене закључке достављати старешинству. 

V. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
§ 71 

Код сваке ватрогасне чете, вирогасне жупе и ватрогасне заједннце тстојн одбор од 
5 лица из редова ватрогасаца дотлчне једиаице изабраних на скупштини na време на које je 
изабрана и управа односне устаиов0. 

Члан надзорвог  одбора   ne   може   бити   истовремено и чланом управе те заједвице. 
Надзорни одбор бнра из своје греднне претседника и деловођу. Претседник сазива 

седнице надзорног одбора и иретседз им, a деловођл води записник. 
Надзорни одбор може у свако доба прегледати благајничке књиге и сиисе, благајну 

и имовинско стање св:је установе, но мора то чинити најмање једанпут сваке године npe 
одржан.а  скупштине, 

AKO се за време периоде упразнн место у вадзорном одбору допуњује ra изборс-м 
управни одбор чете, управа жупе, те средишњи одбор Заједнице између ватрогасаца на 
вреке док траје мандат надзорном одбору. 

Надзорни одбср ствгра зжључке обичном већинЈМ прчсутпнх гласова, a у случају 
да су гласови једнако поделЈени, прошго je овај предлог за кога je гласао претседник. 

Надзорнн одбор способан je стварати закључке ако ссим претседника прнсуствују 
• седници још најмање два члана. 

Надзорни одбор подноси нзвештај o раду и нзлазу управном одбору код чете, упраии 
жупе, те средишњем одбору код Заједнице односно скупштини своје установе. 

Опазили надзорни одбор крупне мањкавостн у раду управних органа, има затражити 
сазив изванредие скупштине дотичне ycraiiOBe< 

§ 72 

Часником у било којој ватрогасној јединици може бити изабран onaj, који je поло- 
жио стручни испит за часника у смислу прописа изданих у Савезвој управи. 

§ 73 

У случају пожара државних и приватних шума, индустријских и рударских преду- 
зећа, пожара на саобраћајним артеријама, катастрофалинх пожара у касељима, као и за слу- 
чај других већих катастрофалних догађаја (земљотреса, експлозије у рудницима, поплава, 
епидемија и ендемија и т.д,) све околне ватрогасне чете обавезне су пружити своју помоћ у 
најкраћем цремену на позив управне власти. 
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§ 74 

Ватрогасне оргаиизацнје и чете свих назива, како у својој служби за иреме редониог 
стања, — тако и у извођењу свих припремннх мера, за случај прнмене чл. 1 Закона o 
земаљској одбрани, — имају се строго прндржавати свпх упута издатих са страие Министар- 
ства војске и морнарице (Инспекција земалзске одбране). Ове умуге прнмаће ватрогасне орга- 
ннзације преко Ватрогасног Савеза Краљевиве Југославије. 

§ 75 

Ватрогасна организација која je овлашгена да одобрава нзабраву уираву ииже ватро- 
гаспе јединице, може отклонити и изменити из оправданих разлога појединог фуикшшнера 
или разрешпги и читаву управу дужностн, Ватрогасна јединица којој je отклољен или сме- 
њен који функционер дужна je управу попунити на начин предвиђеи овим законом другим 
лицем. Буде ли и то лице отклољено, именоваће та надзорна јединица лица на уиражњено 
место. Буде ли читава управа разрешена дужности именоваће се no истој надзорној једимицп 
прпвремена управз, која he отправљати само најхитније и неодгодиве послове и у законском 
року сазвати изванредиу скупштниу у сврху избора сталне управе. 

Б. МАТЕРИЈАЛНА СРЕТСТВА 

S 76 

Матернјалне нздатке за издржавање — патрогасних организација сиосиКе: 
1) сва домаћа и инострана осигуравају11а друштва и удружења против пожара према 

§ 77 овог закона, 
2) приватна индустријска предузећа и заводи, 
3) Миннсгарсгво физичког васпитања народа, 
4) сва Министарства у чијој су надлежносги образоване вгтрогасне чете, 
5) све општине у којима   постоје   или се no   овом   закову   имају   образовати   ватро- 

гасне чете, 
6) ватрогасне организације из доприноса својих чланова, дарова,   легата,   прихода од 

приредби исл, 

§ 77 

Сва ocnrypaBajylia друштва (деоничка и узајамна) и удружења мротив пожара, као и 
уопште свака трговачка рздња која се бави осигуравањем против пожара, плаћаће 3% од 
премија наплаћених за осигурање против пожара објеката (покретних и непокретннх стиари) 
који леже на територији Крал.евипи Југосланије. 

Ове наплате иршиИе банске управе, a за Београд—Панчево—Земун Управа града 
Београда. 

Блнже одредбе o пропису н иаплати доприноса у Ватрогаснн фонд, o иадзору над на- 
платом те o руковз1иу са ватрогасним фоидом прописаће ] Уредбом МинистајГфизичког вас- 
питања народа. 

§ 78 

Из доприноса осигуравају11ИХ друштава и удруже1ва против пожара образоваће се у 
свакој бановивн .ватрогасии фопд" дотичне бановине, a код у11раве'града Београда „ватро- 
гасни фонд за Београд—Панчево—Земун". 

§ 79 

Из бановииских ватрогасних фондоиа додељује се: 
1) 10% Ватрогасном савезу Краљевине Југославије, 
2) 20% ватрогасној заједници дотичне бановине, 
3) 10% ватрогасним жупама дотичне бановине, и 
4) 600/0 иатрогасннм четама дотичне бановине. 
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§ 80 

Из ватрогасног фопда за Београд—Панчецо—Земун додељује се: 
20% натрогасном савезу Краљевине Југославнје, 
100/о ватрогасној жупн ла Београд—Панчево—Земун и 
70% остаје за ватрогасне чете са територија Београда, Панчева и Земуна. 

§ 81 

Додел.е11е суме из ватрогасних фондова и ватрогасног фонда за Београд, Панчево, 
Земун, ватрогасном санезу KpajbeaHiie Југославије намењене су: 

1) за покриће свих расхода, изазватих потребом издржавања Ватрогасног савеза и 
свих трошкова у везн са организацијом и усавршава11>ем ватрогаства уопште; 

2) за отварање и нздржавање ватрогасне школе и течајева; 
3) за хонорисање, штампаље и растураше потребннх техничких ватрогасних упута, 

правилника, пословника и других упуга који имају сврху ширења у народу здравих појмова 
o ватрогаству, o ватрогасним захтевима грађевинарства, o превентивним сретствима за гашење 
почетног пожара, као и o начину управљаша са шима, правилној употреби огревних и шгед- 
шачких прибора и т.д. 

§ 82 

Додељеие суме ватрогасној заједници намењене су: 
1) за покриће свих расхода изазватих погребом издржавап.а ватрогасне заједнице н 

сних  трошкова у вези са организацијом н усавршавањем   ватрогаства  дотичне   бановине,   н 
2) за отвараше и издржавапЈе ватрогасиих течајева заједница. 

§ 83 

Додељене суме ватрогасннм жупама намењене су: 
1) за покриће свих расхода изазватих потребом издржанања ватрогасних жупа и свнх 

трошкова у вези са  организацијом и усавршанањем ватрогаства дотичпе жупе, и 
2) за издржаваше жупских ватрогасних течајева. 

Додељене суме ватрогасним четама намењене су: 
1) за набавку и попрапку ватрогасних справа, прибора и опреме, 
2) за опремаи.е способннх ватрогасаца и ватрогасне течајеве и 
3) за све редовне расходе предвиђене одобреним прорачуном. 

§ 85 
■ 

Приватна индустријска предузеЈш и заводи дужва су o своме трошку издржавати ва- 
трогаспе чете и набавитн одређени прибор за гашење, у смиглу ^ 27 овог Закона. 

§ 86 

Министарство физичког васпитања народа уносиће сваке године у буџет потребне 
суме за ватрогасну организацију Краљевине Југославије. 

§ 87 

Министарства која имају своја индустријска и рударска предузећа, саобраћајне и сл. 
установе, дужна су организирати и уздржавати ватрогасне чете, те их снабдевати најпогод. 
нијим ватрогасним прибором. 

Општине које су до сада убирале иатрогасне прирезе, убираће ове и надаље a имају 
се употребити искЛ)учиво за ватрогасне сврхе. 

One општине које су no § 28 и 29 овог Закона обавезне усгројиги ватроггсне чете 
и набавити потребан прибор и опрему за   гашење, као и општине у којима   постоје  добро. 
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нољне иатрогасне чете, дужне су у ту сврху према својим могућностима ставнти на распо- 
лагап.е материјална средстна, за посгепено набављање ватрогасног прибора и опреме за ra- 
шеи.е, у интересу обезбеђења од пожара. 

Ц. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА НАРЕЂЕЊА. 
§ 89 

Све до сада постојеhe добровољне, званичне, индустријске и занодске чете, друштва 
н пожарне дружине, ватрогасне жупе, ватрогасне заједнице и савези, имају се саобразити 
ОЕом закону у року од 3 месеца no ступању на снагу истога, и врше своју дужност са до- 
садањом управом, до избора нове управе. 

§ 90 

Министар физичког наспитаи.а народа именова11е прву управу ватрогасног савеза 
Краљевипе Југославије, којој je поред редонног послованЈа дужност у року од три месеца 
no ступању на снагу овог закона: 

1) да спроведе целокупну организацију ватрогаства у смислу овог закона код свих 
до сада постојећих ватроггсних организација; 

2) да одреди време када he се олржати скупштине добровољних ватрогасних чета, 
ватрогасних жупа и заједницз ради избора управа према устаповама овог закона; 

3) да изирши уједнп.ење Бапатско-ватрогасног савеза у Панчеву и савеза добровољ- 
них ватрогасних друштава за Бачку и ЈЗарашу у Сомбору, у једну ватрогасиу заједницу Ду- 
иавске^бановине; 

4) да посредује при образонаи.у ватрогасннх заједница у Вардарској, Зетској, При- 
морској и Морзнској бановини преко комесарз кога he именовати Министар физичког васпи- 
тања народа. 

Комесар водиће надзор над овим ватрогасним четама у дотичиим бановинама, те у 
i дређено време сазвати претставнике ватрогаспих чета и одржати скупштине, на којима he се 
обавити избор управе дотичних ватрогасних заједница. 

Лко из техничких или ма којих других разлога није Moryhe образовати ватрогасне 
зчједнице у ropii>HM ба110вииама)'онлаш11ује се Миннстар фнзичког васпитања народа, да по- 
себпом уредбом пропише најзгоднији начин вршења надзора над ватрогасним четама, opra- 
инзацију ватрогаства и расподелу ватрогасннх фондова у смислу овог закона. 

§ 91 

У бановннама, где je услед малог броја ватрогасиих чета, слабе насељености и те- 
репских прилика, немогуће устројити ватрогаспе жупе, Hehe се ове до даљих наредаба од 
страпе ватрогасног савеза у овим бановинама ии оснивати. Чланови ватрогасне заједнице у 
оцим баповинама јесу сне ватрогаспе чете дотичне бановине. 

Ватрогасну чету заступа у ватрогасној заједници само један предстанник и то запо- 
ведник чете односио његов заменик, који има иста права и дужности према ватрогасној за- 
јеаници, као сгарешине ватрогасних жупа у бановинама где ватрогасие жупе постоје. 

Однос ватрогасне заједпице према ватрогасним четама je непосредан како у погледу 
надзора, потврђивања управа чега и њихових прорачуна, тако и у погледу извршивања дуж- 
пости од стране ватрогасне чете према заједници. 

§ 92 

AKO се у појединим срезовима, у бановинама у којима нису образоване ватрогасне 
жупе укаже потреба образоиања ватрогасних жупа, односно ако na територији једног или 
више срезова постоји довољан број ватрогасних чета, на предлог ватрогасне заједнице a од- 
луком ватрогасног савеза, образова11е се ватрогасна жупа. 

Овако образована ватрогасна жупа, и поред тога што све ватрогасне чете дотичнч 
бгиовине нису зачлањене у ватрогасиој жупи, има сва права и дужности ватрогаспе жупе 
одређена овим законом, са разликом, што he претставник овакве жупе (жупски ватрогасни 
надзорник) имати на скупштини ватрогасне заједнице онолики број гласоиа, колнко je ватро- 
гасних чета   зачлашено   у дотичној жупи, коју он представља. 
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Овај изузетак важи дотле док најмање полопипа   ватрогасних чета у ватрогасној за 
једницн не образује своје ватрогасне жупе.   У том случају остале ватрогасне чете имају без 
обзира на удаљеност и број образовати   ватрогасне жупе.   Одлуку o нс.чину сбразовгља ва- 
трогасних чета у ватрогасне жупе, донећг ватрогасни савез Краљевине Југославије. 

§ 93 

У ватрогасним заједиицама у којима су делимично обрззоване ^ватрогасие жупе 10% 
доприиоса из ватрогасног фовда додељује се ватроггсним жупама сргзмерно броју ватрс- 
гасних чета зачлањених у дотичној жупи, a остатком управља Краљевска банска управа и 
биће употребљен за образова1ве нових жупа. 

У ватрогасним заједницама у којима ватрогасне жупе уопште нису сбразоване 
10% допринос из бановипских ватрогасних фондова остаје на управљању ко^ Краљевских 
банских управа, a упспребиће се за o6pa30BaiLe ватрогасних жупа и подизање ватрогаства 
уопште на територији дотичне бановине. 

§ 94 

Општине, које су no овом закоиу обзвезне образовати звапичне и обавезне ватрогасне 
чете, дужне су након ступа1ва на снагу истог приступити формирању чета и пабавци приборз 
за ггшење, те у року од две годние потпуно организовати ватрогасне чете, како у поглеау 
људства тако и материјала, да би безбедност од пожара била постигнуга. 

§ 95 

Док се у земљи   не   инсгалира   потребна   индустрија за нзраду   ватрсгасннх   справа 
алата и материјала, сви они производи страног порекла   ослобађају се царине no увереп.нмз 
издатим од стране Министарства физичког васпитаи.а народа. 

§ 96 

Оалашћује се Министар саобраћаја, да посебном уредбом пропише повласгице за 
вожњу ватрогасаца и чаанова упрзве свих ватрогасних оргаиизацијз на државним жељезаи- 
цама, бродовнма н осгалим државиим превозним средствима за слетове, конгресе, скупшгине 
и остала путоваи.а no пословима ватрогасне органнзгције. 

§ 97 

Све ватрогасне организације ослобађају се од пошганских такса, за обичпа и препо- 
ручена писма, дописнице, поштанске уллатнице, чековне уплате и тисковне те обнчне и 
вредносие пакете, како у међусобном cao6paliajy тако и у саобраћају са држгввнм и само- 
управним властима, надлештвима и усгановама, a да чековне рачуие са свииа влссаицима 
рачуна Поштанска штедионица. 

§ 98 

Стање свих досада постојећих вагрогасних фондова из доприноса од осигуравајућих 
друштава, мировинских фондова и свих осталих ватрогасних фондова и задужбина у Кра- 
љенини Југославији, имају се у року од три месеца no сгупању на снагу овог закона при- 
јавити Министарству физичког васпитања народа. 

Сви ти фондови остају и даље у сопсгвености и руковању дссадаљих сопственика 
одкосно руковаоца те се имају употребиги за naMeiheBe им сврхе. 

Сва покретна и непокретна имовин?, као и новчана средства појединих ватрогасних 
орга^изацнја остају у сопствености дотичне организацијр, и употребиће се за развијање ватро- 
гастоа, и ватроггсних идеја у дотичном месту у коме се организација као сопственик налази. 

§ 99 

Одредбе члана 77 овјг   Закона неће се примењиватп на   осигурања, која су закл.у- 
чена npe ступања на снагу овог закона, за време трајаља рока осигура1ва одређеног полицом 
или уговором, a уколико   оснгурател.ни   уговор  није можда рани]е престао да важи или на 
ма који начин изгубио ваљаност. 
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AKO се од таког оснгурања no'cafla nocrojeiiHM прописимз плаћа неки прннос у ва- 
трогасне сврх?, тај he се принос и даље плаћати на начип одређен у § 77 односно према 
уредби којз he се издати на основу нстзг законског овлашћења. 

§ 100 

Овај закон ступа у живот и добија обапезну снагу даном обнародоза11.а у „Служ- 
беиим новинама". Тим даном престају да важе сви досадацЈИ прописи, који се односе на ма- 
терију регулисану овим закоиом, изузевши прописе o пла11а11>у приноса у ватрогасне сврхе, 
који he прописи и даље важиги за поједине спуНајеве, како je то одређгно у § 99 овог закона. 

■ 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ O ИОТРЕБИ ДОНОШЕЊА ЗАКОНА O ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ВАТРОГАСТВА 

Статнстика пожарних шгета у послератно време показује сталан пораст. He прође ни 
један дан, a да ne прочитамо у дневннм листовима o мањим и већим пожарима, који повлаче 
за собом огромне жртне не само појединаца него читавих породица, a кадкада и целог ста- 
ноинишгва дотнчног насеља. 

У прошлој години забеле/кено je у самом граау Загребу 200 Beiiiix пожара, где би 
материјалца штета била огромна, да нису на време интервенисали одлични и добро опрем- 
љенн вагрогасци. Само у један дан, наш j'дан дневни лисг забе/1ежио je три велика шумска 
пожара и то код Пубровникч, Мркоњи11 града и Бања-Луке где je изгорело очо 5000 ква- 
дратних километара шуме. Иедавно je у Словенији код Кочевја насгао кагастрофалан пожар 
где je изгорело 20 кућа са свима господарским згрздама. Исто тако код Чаковца изгорело 
je око 40 господар:ких имања чија je шгета процешена око пола милиона динара. Осим ових 
са наше стране ногирзних већих пожарз нема дана, a да нарочито у летње доба ne читамо 
да je пожар начинио велике материјалне штете како у објектима, тако у шумама и сеоским 
љетинамз, a свакако да je огроман број оних, које новине нису забележиле. 

Покривање ових шгета осигураи.ем проводи се донекле no градовима код становни- 
штва економски јачег, док код осталог и с^оског сгановништва, услед слабог економског 
стања и приро1јоног конзерватизма, покринање отих штета посвема  отпада. 

Уз штете појединаца долазе у обзир и штете проулрочене пожаром у индустријским, 
рударским и шумским предузећим?, која и покрај тога штј су покривене осигурнином, про- 
узрокују беду миогим радиичким породицама, јер дотично предузеће престаје бити за неко 
време ичи за увек актнвно. 

По мишљењу ватрогасних организација у нашој Краљевини, пожарне штете износе 
близу 2 милијарде динара, a према подацима државног статистичког уреда у Немачкој, из- 
но:е пожарне штете на европском контииенту око 165 милијарди годишпјС, што би према 
омјеру величиие земљишта и насел^еносги отпало na сваког нашег становника око 400 динара. 

To су штете које су се могле изразити у новчаној вредности изгорелог материјала, 
међутим долазе и друге штете, чија се вредност не може израчунати у новцу, a то су људски 
животи, старине, уметне и историјске вредности. 

Осим ових, да их назовемо директних шгета, долазе и друге тзв. индиректне штете, 
a те се састоје у прекиду и застоју саобраћаја, трговачког и индустријског пословања, обу- 
ставе рада итд., што допоси велику материјалну шгету иародиој привреди. Затим долазе у 
обзир штете од задобивених озледа приликом пожара (болести) и прегрпљеног страха. 

Што се тиче ових неосигураних несретника, a који обнчно претстављају сиромашпије 
грађане, ти остају у већинн случајеоа без крова над главом, и везани су за просјачки штап 
и црну књигу милодара. 

Пожарне штете биле би много Bthe да све модерне државе нису настојале органи- 
зовати вагроггсгво, које се састоји највише од добровољаца, јер ове органнзације најмање 
коштају; од прсфесионалаца у свима већии местима, јер je овде потребна брза и ефнкасна 
интервенција; од индусгријских ватрогасаца, које су основале поједине индустрије за заштиту 
својих предузећа; од обавезних вагрогасаца у крајевима где нема добровољац!, a материјалне 
могуИносги су тако слабе да je немогуће образовати професионалце; и од војиичких ватро- 
гасаца где су организовани посебни ватрогасни пукови, који су након огслуженог војног рока 
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стварали одличну резерву ватрогасаца. У Немачкој je ватрогаство највише раширено и броји 
у 22.900 ватрогасних чега 3 милиона активних, технички опремљених и стручно образованих 
ватрогасаца који претстављају огромну одбранбену снагу и чине 40/о целокупиог станонништва 
Немачке. 

Пољска има 11.000 ватрогасннх чета са пола милиона актииних чланова; Чехословачка 
je имала концем 1929 год. 8.964 организације са 350.000 активних чланова, a међу овим 1176 
женских ватрогасних чета са 7856 чланица, те СамариИанских стража, мушких и женских 
укупно 26482  члана. 

Исго тако Фраицуска, Белгија, Аустрија и Мађарска ни мало не заостају за спомену- 
тим државама, али тачан резултат броја чета и чланова  није нам познат. 

Број добровољннх ватрогасннх чета (изузетак чине свега око 20 индустријских и npo- 
фесионалних ватрогасних чета) у пашој Краљевинн износи 1565 чета са 52.697 активних чл :- 
нова (овде нису узети чланови оснивачи, помагачи, почасни чланови и резерва) који су искл>Ј' 
чивши Београд, Загреб, ЈБубл.ану, Скопље, Сарајево, Нови Сад и Шабац добровољци разног 
цивилног звања, што сразмерно према горе наведеним   државама не изиоси ни 1/20/о  (3.5%). 

Према до сада прикупл.еним подацима   стање   ватрогасаца no бановинама je следеће: 
Дравска бавовина има 
Дунавска бановина има 
Савска бановина има 
Врбаска бановина има 
Приморска бановина има 
Моравска бановина има 
Дринска баиовина има 
Зетска бановина има 
Вардарска бановина  има 

Овде нису узете у обзир Железничке ватрогасне чете, све прсфесионалне ватрогасне 
чете, као и један део добровол.них ватрогасних чета, које нису послале податке. 

Из овог видимо, да je стање ватрогаства највише развијено у Дравској, Савс oj и 
Дунавској бановини, док je у осталим бавовинама делнмично организовано, или га, осим у 
седишту бановина, скоро н нема. 

Између многих других разлога што je ватрогаство у појединим деловима наше Кра- 
љевнне слабо развијено, пајглавпији je што ми у држави немамо никаквог законског прописа 
o организацији ватрогаства н ватрогасне службе као што имају друге модерне државе. 

Док у другим државама постоје јединствени ватрогасви Савези са својим помоћним 
организацијама, код нас постоје и то делнмично приватни ватрогасни Савези no поједивим 
бановинама, a оснивају се једиио no Закону o удружењима, те су потпуно самостални у де- 
локругу свога рада, и још ни данас не постоји пикаква једнообразност у погледу јединстве- 
ног рада, команде, униформе, организације итд. 

Што свест o важности и потреби ове безусловно нужне организације, како за noje- 
динца тако и за целину, није једнако развијена у свима крајевима наше отаџбине разлог je, 
што je наш народ све до свога националног ослобођења живео под разним приликама и под 
утицајем туђинских управа, које ннсу, осим организација радн властитог обезбеђења и ко- 
ристи излазиле у сусрет. 

Да je то тако доказује чињеница, што се скоро све ватрогасне организације налазе 
баш у тим крајевима како се из приложене статистике види. 

Сви напред изнешени разлози који говоре o хнтној и безусловној потреби доношења 
Закона o ватрогасној организацији, базирани су у стању нормалних прилика (мирнодобских) 
и служе као припрема за његову праву улогу и задатке за случај рата. 

Будући рат ће без сваке сумње пренети тежиште ратовања са ровова на целу земљу 
и, поред војске увућиће у рат и целокупно становништво зараћеве земље. Због тога, будући 
рат he захтеватн осим материјалне опреме и много јачу моралну снагу и издржљивост и то 
не само код бораца у рововнма, него и код ПјИховнх породица код Kyha. Осим тога будућн 
he рат захгевати потпуну обавештевост и извежбаносг становвиштва у погледу љегове само- 
заштите и самопомоћи од непријатељског дејства из  ваздуха. 

Непријатељском дејству из ваздуха биће изложена позадина аерохемијским, термит- 
ским и електронским бомбама, односно нападана  помоћу   гасова   експлозива и ватре, те ни- 
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каква индивидуална заштита становништва неће бити довољна, него једино стретства која iie 
бити систематски проведена у смислу колективне заштите. 

Обавештавап.е широких народних слојева јест прва и основна обранбена и зашгитна 
Mtpa. Потребио je да сваки грађзнин буде тачно обавештен o границама и могућностима опа- 
сности, те o сретствима и начинима за лнчну и скупну одбрану. Обавештавање и спремање 
народа мора се изводити још у миру са нарочитим  планом. 

Како je овај рат на припреми и извођељу одбране из ваздуха врло комплициран 
посао, он захтева заједничкн рад oprana војне и грађанске управе као и приватне иницијативе 
односно noMoliH целог народа. 

Организацнја припремног рада у миру захтева мобилизацију свију сила и сретстава 
целокупног људства и материјала. У овај рад спадају најважнији основи као што je пропа- 
ганда, набавка и припрема материјалних сретстава, обука, насгава итд. 

Цео овај рад јест прави народни рад, и њега може извести само цео народ. Одбрана 
земл^е лежи у рукама целог иарода, не искључујући ту жене и децу. Одбранити земл,у може 
само онај народ који he благовремено у миру бити чврсто организиран, и који he све своје 
силе уложити, да се у одлучном часу снажно и сложно брани. 

При извођешу плана на припреми и одбрани за случај рата, потребно je пронаћи све 
стручне и техничке персоналне снаге и њихову помоћ искористнти. 

Од свих наших приватних организација и установа ватрогасна организација je прва 
позвзна да пружи своју помоћ како за припремио извођење одређеног плана у редовном 
стању тако у погледу ефикасне помојш у ратном стању у погледу одбране непријатељског 
дејства из ваздуха, 

Чланови ватрогасних организација су највећим делом професионалци разних мајстор^ 
ских звања као шго су шофери, мотористи, разни градитељи, бравари, механичари, лимари, 
ковачи итд., те су већ no своме звању оспособљени да рукују свима машинским справама, и 
као такви приступачни су обуци сваког оружја, било то ратно оружје или прибор за гашење. 
Кроз године су се оспособл>авали руковањем са прибором и справама за гашење. Њихов je 
прибор огроман и претставља једну врсг наоружања за случај напада из ваздуха. 

Према прикупљеним подацима стање ватрогасног прибора no бановинама je следеће: 

види табелу на следећој страни: 



г 
БЛНОВИНЕ Број 

чета 

Број 
впро- 
гасаца 

Ц^ви 
лзнене 

Ручни 
шмр- 
кови 

Мот. 
шмр- 
кови 

Цеви 
гумене 

Цеви 
сисалице 

Лестве Уни- 
форме 

o •в- о о. 
t< 

X 

Разна 
кола Домови Субвенције Музике 

Дгавска 760 24253 171536 737 280 1260 6382 1301 25244 6 877 327 554 867 76 

Дунавска 180 6427 28421 382 26 404 3000 765 9841 357 116 54 1,102.250 87 

Савска 585 20893 50519 212 59 2297 2795 848 7368 125 142 67 300.350 10 

I 

Врбаска 11 275 5170 21 4 124 117 51 418 12 14 33 000 3 

Приморска 6 245 6650 7 7 162 101 59 433 20 3 95 000 3 

Моравска 1 48 1200 2 1 50 42 11 96 3 1 

Дринска 18 486 9249 38 17 1260 369 149 635 7 47 3 78.500 3 

Зетска 2 47 400 1 4 280 18 12 49 4 1 3.1Г0 

Взрдарска 2 23 400 2 3 600 20 3 23 2 

Свега: 1565 52697 273559 1402 401 6446 12844 3199 44107 507 1225 455 2,167.117 183 
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Из статистичке табеле види се да у нашој Краљепчни имамо не само 52.697 члаиова 
нззскбаних и дисцнплинопзних ватрогасаца, него и један огрзман прибор и возни парк који 
претстзвља велику материјалну вредносг кроз деценије иабављен, и који he допети ог^омпу 
корнст, када се према потреби и на одређеним месгима буде употребио. 

Сви народи, врше прнпрему одбраие за случај рата из взздуха преко снојих взтро- 
гасних организација a шрочито Немци који су на том пољу са својих 3 милиона добро опрем- 
л>ених ватрогасаца створили велнка дела. Ватрзгасци (односно ватрогасни нараштај) су eno 
собни ne само за ватрогасну службу за случај рата, него врше самарићанску и дојавпу службу 
a осим тога у тим организзцијама стварају се најспособпијн војници, који су у стању са сва- 
ким оружјем од најпрнмитинннје пушке na до нзјсавршенијег тенка или апарата за замагли- 
вањс руковати. 

У Немачкој je створен Савез за ваздушну заштигу (луфтханза) која одржава течајеве 
преко патрогасних организација o употреби и рукозап.у са гас-маскамз и сличним прибором 
a на челу ових оргаиизација стоје најјачи сгручшаци инжеп.ери-ватрогасци. Ови инжењери 
проЈоде наставу o припреми и одбрани за случај рата из ваздуха кроз народие основпе, 
средње и све остапе школе и теч^јеве као и кроз cee приватне, националне, хумане, спорт- 
ске и остале организације. Овој настави су чак подвргиуги 11удил>ски течајеви као и течајеви 
шивењз, комерцајални и сви остали. Све државне и приватне школе и сви течајеви дужии 
су извести у одређене часове вежбе са rac-маскама и осталим прибором, и свршити наставу 
из самарићанске, дојавне и друге службе потребне за одбрану земље за случај рата. 

Немцн преко овога Савеза за ваздушну заштиту имају озређене дане у години када 
се у целој земљи изводи маневар целога народа, и том прнликом држе се предаваЈва и дају 
упутства у случају непријатељског напада из вазцуха. 

Сличне припреме изводе се у Енглеској и Севериој Америци (хемијски ратпи Савет). 
У Француској се ово највише изводи кроз нојничке ватрогасне пукове (Сапер Помпие). У 
ПоЛ)Ској су обавезна законом сва удружеп.а за   извођеље припремннх вежби. 

Како видимо спи велики народи којн воде главну и одлучну реч у погледу разоружа^ 
ii>a, припремају се за одбраибени ваздушни рзт. Чак и међуиародно друштво Црвеног Крста 
je примило са задоволЈСгвом Вашингтопски уговор и Женсвски протокол, који су свечано 
ссудили хемијску и бактериолошку војну, али ипак сматра, да му je дужност да истражује 
још у миру, у сарадњи са грађанским и војним власгим1, сретстиа за заштиту и збрињавање 
од ратних отрова и запаљивих   сретстава. 

Разлози који су напред изнешени, без сваке суми.е доказују потребу једног закона 
o ватрогасној органшацији, који he регулнсати све досадапЈе недостагке оргаиизације, пошто 
je у пројекту предви1јено оснивање ватрогасиог савеза са седишгем у Београду, који треба 
да буде највиши форум за сва питања ватрогаства у земљи. 

Управа и чланство данашп.их ватрогасних савеза je прилнком израде Закона копсул- 
товано и примиће са нарочитим задовољством доношење овог Закона, јер he им се барем на 
тај начин дати сатисфакција за сав досадањи гожртвован и напоран рад. Подржавл^ењем ва- 
трогасних организација уследи11г и разне повлвстице и олакшице чланству и организацијама, 
што he повољно утицати на развитак ицеје ватрогаства и iberoBe потребе, a то тим више, 
што je до сада државиа власт била погпуно индиферентна за ову организацију, која je иако 
no својој снази и броју заостала за сличиим организзцијама у другим државама, алн она у 
нашој земљи ипак претставља једну импоззнгну бројку, чији су чланови трезвени, озбил>ни и 
поштеии доиа1жни, највећии делом привредпици, који сачип.авају главни rpo дома11е ради- 
носги у нашој земљп. 

Познато je, да у ватрогасним организацијама плада одлична, чврсга и војничка дисци- 
плина, и овакав днсциплиноваии ситни мали човек може у једној добро смишљеној органи- 
зацији послужити како у миру тако и у рату својој отаџбиви, тим више, шго he у 6yflylie 
организације (под сугестијом Ватрогасиог савеза) имаги у првом реду циљ, да код свога 
старог и новог чланства буди националне ocehaje. 

Финансијска страна за доношење овог Закона не треба да забрињава никога, јер je 
самим пројектом предвиђено усга110иљеп>е специјалних ватрогасних фондова из доприноса 
0CHrypaBajyhHX друштава и удружеља, што je врло важно да у данашњим тешким економ- 
ским приликаиа neiie биги државни буџет непосредно onrepehen великим расходима. 

Са оснивањем ватрогасних фоидова иде се на корист   и   самим   осигуравају11им   дру- 
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штвимз, јер онај проценат намеизен у сврху фондова, много je мањи од ризика који осигура- 
вајућа друштва сносе када нема добро уређеног ватрогаствз, a осим тога ослобађају се на- 
пада од молбиЈкоје им даномице упућују ватрогасне органпзације у сврху припомоћ^. 

И ако he се од становништва тражити извесне маше жртве. оне he му донети много 
веће користи како ујпогледу^социјалном и изродно-господарском, тако и у погледу бгз- 
бедности на случај рата. 

МиннстарстЈо физичког васпига1ва народа према израђеном плану сгавило je себи у 
зздатак да преко свих подручних му усганова н удружења спроведе организацију припремања 
чланства дотичних удружења за евентуалну одбрану земље, a зато je неопходно потребно 
окупља1ве и организоаање свих народних снага, ширећи у народу културно-просветни рад, 
на пољу телесне културе и националне свести. 

У том циљу Министарство физичког васпитања народа, у споразуму са свима ватро- 
гасним савезима, Савезом градова и свима државним властима изрндило je Закон o органи- 
зацији ватрогаства, како би макар и након петнаест година од ослобође1ва ова велика на- 
р.1дна оргаиизација дошла до свога закона, који би једипствено регулисао оргапизацију 
ватрогаства. 
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КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 

минисшаво фијичког шшшм mm 
ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ 

О. Бр. 652 
21 марта 1933 год. 

Београд, 

ПРЕТСЕДНИШТБУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
Б Е 0 Г P A Д 

Част ми je у прилогу достаБити ,,Предлог закона o обавезном телеснои васпитању", 
са образложењеи као и Указ Његовог Беличанства Краља од 19 марта 1933 г., којим сам 
овлаштен да могу предлог ођог закона поднети Народној скупШТИни на решавање. 

Министар 
физичког васпитања народа, 

Др. Ханжен, с. р. 

M и 
АЛЕКСАНДАР   1 

ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И БОЉИ НАРОДНОЗ 
КРАЉ  ЖОСЛАВШЕ 

НапредлогНашегМинистра Физичког васпитања народа и no саслушању Нашег Мини- 
старског савета, a на основу члана 63 Устава Кралзевине Југославије решили eno и решавамо: 

Овлашћује се Наш Иинистар физичког васпитања народа да поже поднети Народ- 
ном претставништву Краљевине Југославије на решавање предлог закона o обавезном те- 
лесном васпитању. 

Наш Министар физичког васпитања народа нека изврши овај Указ. 

19. марта 1933 године 
Београд 

пинистар АЛЕКСАНДАР   с. р. 

физичког васмитања народа, 

Др. Лавослав Ханжек  с. р. 
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ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА O ОБАВЕЗНОП ТЕЛЕСНОМ ВАСПИТАЊУ 

§   1 

У цнљу телесног, моралног и наиионалног подизања омладине, уводи се обанезна 
насгава телесног васпитан>а за сву мушку и женску омладину Краљевине Југославнје у шко- 
лама и заксву мушку омладину ваи школа од довршене основне (продужне) школе до на- 
вршепе 20 године. 

б 2 

Обавезна настава телесног BacriHTaiba омладине изподиНе се за школску омладииу у 
свима школама државпнм, самоуправннм, конфесионалннм и приватним, изузев Универзитега 
и њима рапним високим школама, no наставном плану и програму прописаном од појединих 
Министара у чију надлежност ове школе спадају a у сагласности са Мнннстром физичког 
васпитања народа. 

§   3 

Од обавезне настапе телесног васаита11>а ван школе ослобођавају се обвезницн при' 
времено или  стално. 

Привремено се ослобођавају : обвезннци који болују од какве заразне болести, или 
болести код којнх je телесво васпитање немогуће или за оздравље11>е штетно за све време 
док она траје; стално се ослобођавају обвезници којн болују од трајних заразних болести, 
као и лпца са трајним умним недостатцима или телесвим манама услед којих би било теле"- 
сно васпита11>е немогуће. 

§  4 

Сва лица која no овом закову подлеже обавезној настави телесног васпитања, кпо и 
њихови родитељи, старателзи нли послодавци, ослобођааају се свих такса за све поднеске и 
уверења која се односе на обавезно телесно васпнтање. 

Сваки обвезник похађзће обавезну наставу телесног васпитања у месту свога сталног 
пребииалпшга или у месту у чије подручје за обавезно телесно васпитање спада његово 
место сталног пребивања. 

AKO обв-.зник обавезне иаставе телесногЈваспитања промени место сгановања, дужан 
je у року од 15 дана продужитн обавезну наставу. телесног васпитања у месту, у које се 
доселио. 

§  6 

Лица која подлеже обавезној настави телесног васпитаља a добровољно сгупе раније 
у стални кадар, ослобођавају се обавезне наставе телесног васпигања. 

§   7 

Обавезиа настава телесног васпитан.а за омладину ван школа изводиће се: 
1) у празннчвим течајевима ; 
2) у удружењима и установама којима je циљ телесно васпитање; и 
3) у приватвим школама за телесно васпита1Бе. 

§ 8 

За свако подручје народне осповве школе на којем има најмање 30 лица (обвезвика) 
обавезног телесног васпитања, ocHOBaiie се у седишту народне основне школе, празнични 
течај у којем he се вршити појединачна и скупна обука телесног васпигања. 

Миннстар фнзичког Bscnnraiba народа прописзће [начин ocuneaiba, органнзовања и 
рада у празничним течајевима. 

§  9 

Удружеп.има и установама којима je циљ телесно васпитање, може Министар фн- 
зичког васпитања   народа, издатн дозволу   за извођење обавезие наставе телесног васпитања 
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no овом Закопу, у колико иста одговоре^.условима које he Министар физичког васпитања 
народа пропнсати. 

Министар физичког васпитања народа може ову дозволу укивути кад то захтенају 
интереси обавезне наставе телесног васпитања. 

Лица која подлеже обавезиој настави телесног васпитања, ако су члаиови овнх удру- 
жења и установа ослобађају се похађања празничних течајева догле, док обавезу телесног 
васпитања врше у овим удружењима н установама. 

§  10 

Министар физнчког васпитања иарода може дозвслитн оснивање приватних школа. 
за обавезну наставу телесног васпитања под условима које lie прописати. 

Мииистар физичког иаспитаља народа може ову дозволу укинуги кад то захтевају 
ингереси обзвезне настаБе телесног васпитања. 

Ученици ових школа ослобођавају со похађања празиичних течајева, све док своју 
обавезу телесног васпитања врше у овим  школама. 

§ И 
Иастава у празничним течајевима бссплатна je. 
Обвезннци ових течајева не пла11ају ии уписнииу, ни школариву нити какве друге 

дажбине за наставу. 

§   12 

Обавезиа   настава   телесног васпитгња у празничннм течајевима, удружеи.има и уста- 
новама којима je цилј телесно васпнтање, и у приватним   школама за телесно васпнтање, из- 
еоди he се no наставном плану и програму прописаном од Минисгра физичког васпитаља народа. 

i*    1 Q 

U'  O  • . 
Мннистар физичког васпитања народа прописаће у које се празинчне дане има из- 

водити настава у празничннм течајевима. 

§ И 
Обвезиицн обавезног телесног васпитања подврЈјн!^ се naJMaibe једанпут годиши.е 

лекарском   прегледу. 
Лекарски преглед обвезника у празничним течајевима вршиће бесплатно школске 

поликлинике, срески сапитетски референти и општинскн лекари. 
Лекарски преглед чланоеа удруже11.а и установа којима je цил> телесно васпигање, 

као и ученика  приватннх  школа  за  телеснз васпитање, uprniilie лекари дотичних установа. 

§ 15 
Одржапаи.е наставе у празничним течајенима вршиће се и у просторијама државних, 

бановннских,   конфесиопалних,   самоуправних   и   приватних   школа   према месним потребама. 

K   16 
Обавезном; насгапом телесног васпитап.а ван школе руководиће: 
1) у   празничним   течајевима   учитељи,   насганници   гимнастике   и   лица одређеиа од 

стране Миннстарства физичког  васпитања народа; 

2.) у удружењима и установама којнма je циљ телесно вгспнта1ве лнца из средине 
самих удружења и установа која зато имају одобрење од Министарства физичког васпитања 
народа, и 

3.) у приватним школама за телесно васпитаље, лица која имају одсбрење од Мпнистра 
физичког BaciiHTaiha  народа. 

§ 17 

Лица одређена за настацнике у празничним   течајевима   дужна   су полагати   посебац 
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настзвнички испит пред комнсијсм коју he одредити   Министар  физичког BacnHraiba народа 
Рок за полага1Бе испита одредиће Министар физичког паспитања народа. 
У том циљу Министарство физичког   васпитаља   народа  отвараће према потреби те- 

чајеве за наставнике телесног васпитања. 

§ 18 

Министврство физичког BacnHraiba народа према својим буџетским сретствима одре- 
ђнваће награде особљу на раду и надзору у празничним течајевнма. 

§ 19 

Надзор над обавезном наставом телесног васпитања врши Министар физичког васпи- 
тап.а народа преко надзорника   обавезпог   телесног   васпитаља и шихових   помоћних oprana 

Надзорник обавезног телесног васпитања организује празничне течајеве, издаје- пот- 
ребна упутства  и стара се за правилпо извођење обавезне паставе телесног васпитања. 

Подручја надзорника обавезног телесног BacnHraiba одређује Мннистар физичког вас- 
пнтања народа. 

§ 20 

Преписка празничннх течајева и надзорника обавезног телесног васпнтаи.а сматра се 
као службена и ослобођава се свих такса и поштарнне. 

§ 21 

Ha тражење Министра физнчког васпитања народа, ресорни Министар односно баионц 
могу одређнвати поједнне државне, бановннске као и остале самоуправне службенике, да 
прше поред своје редовне дужности и дужности насгавника, надзорннка н њихових помоћних 
органа при обавезној настави телесног васпитања, 

Овн службеници вршиће оаређене им дужности савесно и марљиво, a за неуредност 
ч повреде у дужности   подлеже   казнама   предвнђеним   у  глави   XI   Закона o чиновницима. 

§ 22 

У циљу организовања и рада обавезне наставе телесног васпнтања дужност je on- 
штниске управе: 

1.) да сваке године до 1 јуна, уз помоћ руковалаца матичних књига, изради спнскове 
no годинама рођења целокупне омладнне ван школа која подлеже обавеаи телесног BacnHraiba 
у смислу овога закона и достави их надзорннку обавезног телесног васпитања односног 
подручја; 

2.) да одреди потребне просторије за одржавање празничннх течајева; 
3.) да у споразуму са надзорннком обавезног телесног васпитања одредн погодно 

земљиште (терен) за нзвођење обавезне наставе телесног васпитања; 
4.) да сноси све трошкове око издржаваља празничннх течајева у погледу канцела- 

ријског материјала, огрева, осветљења, послуге, чншћења просторија и сличног; 
5.) да у споразуму са наставннцима и надзорннцима врши надзор над уредннм н ре- 

довннм одржавашем празничних течајева, лекарских прегледа, као и да се no потребн стара 
за одржавање реда и дисциплине у течајевима; 

6.) да својом сталном сарадњом и помоћи уопште припомогне извођењу обавезиог 
телесног васпитан>а у духу овога закона; и 

7.) да се стара o фонду празннччог течаја. 

§ 23 

При свакој општинској управи образоваЈге се фонд празннчног течаја у којн улазе 
све казне нзречене због неизврше11>а овог закона, као и поклони и други приходи. 

Овнм фондом управља и рукује општинска управа у споразуму са надлежним над- 
зорником обавезног телесног васпитања. 

Новац из ових фондова употребиће с? дамо за потребе око издржаваша односно 
Празннчног течаја, 
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§ 24 

Лица вап школа која подлеже обанезној настави^.телеспогј васпитања казнићеЗсе за 
неиспуњавање обавезе no овом закону затвором до 5 дана или новчаном казном до 500 динара. 
Истом казком казниће се и њихови роднтељи, старателЈИ или [послодавци уколико они npo- 
узрокују неиспуњавање обавезе или непослушнсст обвезника. 

Пресуду no пријавама надзорника обавезног телеспог васпитаља односно њихових 
п моћних органа изрику у првом реду државне месне полицијске власти a у крајевима где 
ових нема опште управне власти првог степена, које he при кажњавању мзлолетних лица 
прнмеи.ивати сходпе постојеће законске прописе o кажњавашу малолетника. 

§ 25 

Лица која he у току 1933 године напунити 20 годииа ослобођацају се обавезне на- 
сгаве телесног наспитањз. 

§ 26 

Свака општина дужна je у року од 2 месеца no обпародовању овог закона да уз 
помоћ руковалаца матичвих књига, изради спискове no годинама рођења свих оних лица вап 
школа која подпеже обавезној настави телесног васпитања у дотичној општиви. 

§ 27 

Овлашћује се Миннстар cao6paiiaja да пропише посебаи Правилник o повласгицама 
на жељезницама, бродовима и осталим саобраћајним сретсвима у државној експлоатацији за 
обвезнике, наставнике, надзорнике и њихове помоћне oprane прпликом скупних вежби кго и 
осталим путовањима no пословима обавезне паставе телесног васпитања. 

§ 28 

Овлаш11ује се Министар војске и морнарице да пропише посебну уредбу за олакшице 
у погледу обавезе служења у кадру за лица која су похађала и са успехом завршила своју 
обавезу телесног васпитања. 

§ 29 

За извршење овог закона у току буџетске 1933|34 године, одобрава се кредит у суми 
од 2,000.000 (два милијона) динара, за све личне и материјалне расхоце. Министар финансија 
ставиће ову суму na расположење Мнпистру физичког васпитања народа из буџетских ре- 
зервних кредита буџета за 1933|34   годину н других   сретстава   са којима   буде расползгао. 

§ 30 

Ближе одредбе o извршењу овог закона nponncahe уредбом и правилницима Миии- 
тар физнчког васпитап.а народа. 

§ 31 

Овај закон ступа у живот и добија обавезну снагу кад се обнародује у „Службеним 
новипама.* 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ   ПРЕДЛОГА   ЗАКОНА   O   ОБАВЕЗНОМ 
ТЕЛЕСНОМ ВАСПИТАЊУ 

Под телесним васпитањем у модерном схватању, разумева се организовапа и 
сисгематска акција за складпо усавршавз11)е физичких способности у циљу одржавања или 
поправке здравља, a тиме за буђење свести колективитета, дисцнплине и солидарности; 
дакле за развијање телесних, моралпих и ингелектуалних пародних сцага зд практичне nQ- 
требе народног живота, 
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Стање телегног развића наше младежи, према сакупл)еним подацима, мора забринути 
свакога, који мисли o будућности наше pače. 

Морталнтет деце код иас je за готово 100;0 већи nero код других .народа. flo сред- 
и.чм шкслама има око -IO0 o добро развијене млздежи, док je остало сгмоосредње или рђзво 
развијеио. Наши регрути су у 30—400/oi a У неким крајпЈИма чак и 70% за војну службу 
неспособнн. 

Иако су узроци тога сташа ргзноврсни, a специјална хнгијенска сретства, да сз 
томе доскочн на избор, ипак je несумњиво да lie телесно васпитање као практично хнгн- 
јекско васпитање у школи и ван ње, и као корективна (орточедска) гимнастика миого до- 
принети, да ти недостаци у разпнтку наше младежн буду мањн. 

Тако развијени народ уз општи ннски културни ниво, природно да не може претсгав- 
л.атн снаге какве су потребне за акције савременог живота, како у погледу доброг злравл,а 
и телесне снаге, тако у погледу умешности, енергије и издржљивости. Рационално и ме- 
тодичко телесно васпитање oMoryliHlie повећап.е снага у складном развићу мишића и потен- 
цирање сиособпости п   издржљивости   за   практичву   примену   људске   енергије   у   жнвоту. 

Несумњнио je, да су многе недаће јавног живота последица неконсолидованих при- 
лнка у нашем народу. A да je овима узрок отсутност свести пуног пацноналног јединства 
п општег мишљеи.а o потребиости заједничког живота у неделивој народној држгни. — 
Да телесно васпитање као опште обавезно постане или буде делом народне полнтике и 
законодавства, имаде много важних разлога. 

Организовапа обавезна иастава телесног васпитања како je замишљена у овом за- 
конском предлогу, постаје врло сиажан ннструменат наше унутарње народне консолидацнје, 
јер омогућује организовзно састајги.е и сарадњу у једном општем циљу и систематсну u 
мегодичку изградњу појединаца у духу наших иародних ндеала. 

Она he у појединца будитн, стално одржавати и развијати националну свест, смисао 
за солидарност н колективнтет за дужност дсбровољне дисциплине, дигнугн витешки дух 
a у срце свакога улити л^убав и понос за своју велпку отаџбину. 

Нарочита je мисија обаиезне наставе телесног васпитања за подизање народне кул- 
туре. Наше je село крај cuera ушк&нња нашег, да створимо у градовима културна средишта 
no узору велнких напредних народз, остало напуштено н иезбринуто. У селу иема готјво 
иикаквог духовног живота. Нема могуИности сазнавања савремених мисли и догађаја, jt'P не 
постоји сретство међусобног контакта и дотицаја са удаљенијом околином. 

Стварањем једипица за обанезну наставу телесног васпитања створиће се привлачна 
тачка за сеоскн културии живот са које he наша младеж имати могућностн образовања 
у сиима правцима, 

У човечансгву имаде јасних знакова да страхоте рата иису биле некима довољац 
ваук. И оин na путевима свога узиемиреног духа траже могу1шост11, макар и уз цену нових 
ратиих подвига, да промене пресулу света изречену у мировним уговорима. Упркос свега 
настојања o миру ови иезадовоЛ)Ници садапЈег стања развијају до невероватних размераратну 
техиику и припремају своју омладииу за ратни поход. 

Прн томе се ne смеју заборавнтн речи велнког француског војпика маршала Жсфра 
које je он упутио својевремепо француској интелигенцији: 

„Мпогострука убојна сретства, која he у буду11ем рату употребити читави народи 
добро припремљепи, доне11е снгуран пораз пародима који се у доба мира ne буде прнпре- 
г. или како ваља. 

Тешко народима које су запеле разне заблуде! Тешко народима који у томе часу ne 
буду били спремни! Јер чим отпочну непријателЈСЛва никакво накнадно и na брзу руку при- 
премање nehe noMolm." 

Мора се увидети, да и ми који након тешко постигнутог пашег народног и државног 
јединства имао као једнну оспову свога живота, чување мира себи и целом свету, за раз- 
BHJaii>e материјалпог и моралпог благостаи.а морамо своје стаповништво у току мира при- 
премитн и за onaj трепутак када бн се судбина државе решавала на бојном пол.у, a коју 
he решити не само војска него и чврсти морал, организованост и самопоуздање читавог на- 
рода и читаве земл.е. Народна одбрана у модерпом рату нзискује организован народ и то 
ne само војске na бојишту, Beh и целокупног   становпиштва   у   позадини у првом реду   na- 
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родне омладине. Има још једна чим.еница, која je нажна не само   за евентуалну   будућност, 
Beli за свакидашн^ицу, a то je уштеда у нојном буџету. 

Оаа уштеда биће сасвим природна ако се настава и обука обавезне иастаие телесног 
васпитања прилагоди војничким потребама како се то предвиђа у изради нлставног плана. 
Буде ли обвезно лице научило основне елементе нојиичке обуке, отпашНе оаа обука код 
регрута за време служења кадровског рока, a крси то he се моћи служење спизитн од 2—6 
месеци. СкраНени кадровски рок даје уштеду која одговара трошковима опскрбе војног 
обвезника. Предности су дакле за војску врло знатне. 

To су битне чнњенице због којих су све евролске државе увеле заководавним пу- 
тем обавезно телесво BacnHraibe омладине, као што je обавезно служе11>е у војсци или по- 
хађа1Бе иародвих основних школа. 

У разним државама дати су разни видови телесном васпитању омладине, према ка- 
рактерним особинама народа, политичком ypeljeii.y земље и обавезама које су државе пот- 
писнице дале na мнровним конференцијама после рата. 

Ови закони у свима европским државама нису мртна слова на хартији, Beli се свуда 
са великом журбом спроводе. 

Резултати до сада посгигнути у тим земллма морају да забрину нашу земљу. 
У Италији поред нојске, морнарице и ваздухолловства постоји четврти вид оружане 

силе: фЈшистичка милиција. Ona je добила да изводи најважнији задатак у својој земљи, 
добила je да изводи морално и физичко васиигање италијанске омладине. Фашисте ово и не 
поричу и објашњавају да су системом обуке омладине успели да практичио остваре принцип 
наоружања васколиког народа и тиме noiuliajy морални и материјални ратни потенцијал. 

СаданЈа Италија у том цилјУ сгворила je осам разннх врсти организација према 
добу старости и полу. To су: Балила, Анангвардисте, Млади борбени фашисти, Фашистичке 
универзитске групе, Мале Италијанке, Младе Италијанке, Младе Фашнстичкип.е и Фаши- 
стичке жене. 

Прне четирн организације су за мушке и п>ихово бројно craibe износи 1,487.206 
омладинаца: остале 4 органицације су за женске и њихово брзјао стање износи преко 
912.000 чланица. 

У Албанији ]е заведено предвојничко васпитан.е омладине. Постоје две врсте орга- 
низација и на челу њиховом стоји ijenepan. Bdimia инсгруктора je састављена из официра и 
љихов рад даје већ видне резултате. 

У Маџарској je законом од 31 децембра 1921 год. уведена обавезна настава телесног 
васпитања омладине од 12 годнна старости до 21 године тј. до ступања у кадар. 

Удружења која вежбају омладину се називају „левенге" (нитезн) н они су до сада 
постигли велике резултате. Преко 635.000 нежба 2—3 пуга недел.но у овим организацнјама 
и поред лаке атлетике, плипаи^а, Be^aiba, вожње на велосиледу, смучарства, учи се дисцип- 
лини телесног васпитања које је израдио и.ихов главни Ђенералшгаб у слици и тексту. 

Немачка која до пре годииу дана није нмзла одређеног законодавства у том пог- 
леду, ипак зато у најразличвнјим видовима и са најразличнијим нменима било спортских, 
било разних политичких удружења (Турн-фераји, Хакенкрајцлер, Шталхелм,) обучавала je 
преко 5,000.000 људи који су cnpevHH да у року од неколико сати крену тамо куда им 
војне власти нареде. Зарад карактеристике ваља поменути да Немачка има 2,912.356 оргави- 
зованнх ватрогасаца, који под видом добровољних ватрогасннх удружења престављају пот- 
пуно организоване трупе за одбрану из ваздуха од загушљивих гасова, запаљивих и разор- 
них бомби. 

Бугарска je донела закон o обавезном физичком васпитању још 1931 год. и према 
податцима свршила je већ прве радове око организонања са великим успехом. 

Пољска, иако нема закона o обавезном телесном васпитап.у, ипак путем других ио- 
себних закона ради врло много на телесном BaciiHTaii.y у школама и организацијама ватро- 
гасним. Сем тога у сеоским и среским комитетима и преко војних инструктора обучава не 
само своју младеж eeh у циљу војних одбранбених разлога спроводи милнтаризацију чита- 
вог народа. 

Тако редом Совјетска Русија, Румунија, Енглеска, Француска, na чак и неутрална 
Белгија. Ова последња још пред неколико година увела je законом телесно васпиташе омла- 
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дине од навршене 6 године до   ступзња у кадар за мушке, a за   девојчице од   павршене 6 
годние до навршене 18 године. 

Свакога дана no свим европским новинама могу се видети слике како се иежба 
омладипа у војннчком духу и поред Лиге парода и поред конференције за разоружање и 
поред разних пактова мира. 

У Краљевини Југославији пре доношења Закона o оснивању Сокола од 5 децембра 
1929 године, телесно васпитање било je поглавито осим у школама ствар приватне иници- 
јативе. Оно се развијало у два правца: кроз соколске организације са познатим соколским 
системом и кроз разна спортска друштва у којима je телесио васпитање једнострано гајено 
и специјализирано. 

Први акт којим je држава телесно наспитање у нас почела да узима у своје руке 
јесте Закон o оснивању Сокола Краљевине Југославије, који je извршио окупљење свих 
соколских фракција у једну целину и учннио законским повластицама да се Соколство нео- 
бично развије. Соко Краљевине Југославије чини велике услуге нашој националној мисли и 
једннству народа. Лли Соко Краљевине Југославнје није у том свом деловању могао пот- 
пуно испуиити своје сврхе, нити опште националне и државне погребе у погледу телесног 
васпитаља. 

Организација Сокола нзведена je широм целе Југославије и она дела у три раз- 
добља.Деца од напуњене 6 до 12 године, нараштаји од 12 до 18 године и чланство од 18 
до 26 године. Ово су вежбачи a затим има и примадннка Сокола који нису вежбачи. 

Укупан број мушке деце у нашој државн првнх шесг генерацнја (тј. од 6-14) јесте 
720.000 од којих je Соко учланио свега 44.625 мушке деце, што преставља 6.15n/o У 
погледу женске деце у истом раздобљу има чланова Сокола 33.659 што преставл,а про- 
ценат од 5%. 

Нараштај од 12 до 18 године има такође шест генерације тј. 720.000 и од тих шест 
геперација има у Соколу 20.646 мушких иараштајаца што преставља свега 3%. За 
женске нараштајке којих je 8.765 тај проценат се своди na 1%. 

За осам генерација од напуњене 18 до напуњене 26 годиие мушких je у целој 
землЈН 960.000. — док Сокола — чланова има у укупном броју 29.548 тј. свега, 3% 
Женских генерација je у целој земљи такође 960.000 у томе раздобљу, a соколица — чла- 
ница има свега 6.214. Дакле свега 0.7%- 

Што се тиче односа свих припадника вежбача и невежбача Сокола, којих je на броју 
240.242 према становништву Краљевине Југославије, он се смап.ује na 2%.Ј.ОсталеЈ,орга- 
низације стрељачких дружина, скаута и разних спортиста укупно броје око 40.000 органи- 
зованих члапова. 

Код тога треба уважити да су мнсги од тих организованих сокола уједно и чланови 
осталих спортских организација тако да укупан број младежи која je у целој земљи органн. 
зована не прелази број од 270.000, a то значи око 2.3% од укупиог сгановништва. 

Како се из ouor прегледа види nocrojehe организације за телесно васпитање не 
обухватају довољан број нашнх народних снага и не могу извести оне задатке, који су им у 
погледу народних циљева намеп)ени. 

Због свега тога Министарство физичког васпиташа народа имало je доста разлога да 
дође до закључка да je и у нас неопходно потребно yBoljeite обавезног телесног васпитања 
омладине. У том циљу израђен je и приложеви пројекат закона o обавезном телесном вас- 
питању, који се руководио принципима да са што мање материјалних издатака постигне 
максимум ефекта и то на начин који најбоље одговара нашим приликама и потребама. 

Решавајући овај проблем Министарство физичког васпитања народа имало je пред 
собом разне системе решења како их je нашло у страним земљама. 

Али се овај законски пројекат није могао ослонити на постојеће стране ^системе и 
замишљен je самоннкло искључиво na основу процењивања наших прилика и могућиости 
што јефтинијег спровођења. 

Проблем наставе je решен у два смера. 
Обавезна настава телесног васпита1ћа за омладину која похађа школе изводи се у 

њима све до завршетка средње школе. .  . 
Обавезна настава телесног васпитања ван школа предви1)а се од довршене. основне 

школе односио продужце у колико таква већ постоји, или би била где уведена. Према томе 
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обавезна настава телесног васпигања обухвата омладину ван школа од 11 односно од 15 
године до ступања у сгални кадар. За сада се само помишљало na насгаву мушке омладине 
вап школа. 

Обавезна настава телесног васпитања за омладину ван школа, изводиЈЈе се у праз- 
ничним течајевима оргаинзованим у целој земљи no местнма сгановања a подручје течајева 
he бити подручје народне осповне шкоте. Она he се изводнти недељом и каткада у мање 
празнике, према месаим и климатским приликама. Омладина ван школе моћи he обавезну 
наставу телесног васпитања, вршити у друштвима зато квалификованим од стране Мнни- 
старства физичког васпитања народа, па и у приватним школама телесног васпита11,а ако се 
евеитуално за ту сврху оснују. 

У свима школама вршиће ову наставу досадањи наставиици гимнастике. У празничиим 
течајевима руководиће насгавом учитељи и лица одређена од стране Министарства физичког 
васпитања народа, a у удружењима н установама којима je циљ телесно наспитање, лица из 
самих друшгава и удружења за то квалификована. Овде се мислило најпре na организацију 
Сокола која he се посретством обавезне насгаве телесмог васппгања проширити у великим 
размерама. По себи je jacno, да he се Соколство тиме проширити a нарочито да he се уда- 
рити чврсти основ сеоскнм соколским четама. У ствари, дакле, иако закон првепствено говорп 
o празничним течајевима, ови he се оспивати и водити само у толико у колико се не орга- 
низује сеоска соколска чета и у колико онз на себе ne преузме тај посао. Рачуна се да he 
се сеоске соколске чете основати у сваком седишту школе и доби11е се кроз то 
коначно тај ефекат, да he се моћи у догледно време читава пастава телеспог васпитања 
уистипи вршити преко Сокола. Te iie соколске чете, дакако уз телеспо васпитап.е у ужем 
смислу речи организовати цео наш сељачки подмладак у једну нациопалну оргапизацију и 
одгојити ra у једном чисто пациопалпом југословенском духу. Број наставника регругованих 
из кадра учитељског или соколских предњака he се моЈш пове11авати преко специјалних те- 
чајева које he оргапизовати Мипнстарство физичког васпитања парода. 

Насгавни план обавезпе паставе телеспог васпиташа 6nhe израђеп у Миннстарсгву фи- 
зичког васпитања народа са заиптересованим Мипистарстима, у слици и речи и толико упроиЉен, 
да lie га лице одређено за насгаву Mohn за HajKpahe време научити. Буду11и се предвиђа да 
he се тај план од године до године развијати, моћи he га и наставници сваке 
године допуљавати. 

Насгава he се вршити првенствено на ваздуху и без справа. Мегодика обуке 6Hhe у 
облику пародних обичаја и игара, a према локалним потребама pa3BHjahe се н. пр. смучарсгно, 
пливање. веслање ит. д.; све то уз осноине елеменге војне обуке. План he предвидети ro- 
дишње скупне веже no опшгинама и срезовима. 

Обвезно лице има кроз цело време наставе осим нарочитих телеспих вештина према 
добу и крају паучити осповне елеменге оријентације na терену, читан.у карата, писању, чи- 
тању и рачунању у згодном облику. Осим тога доби11е трајну обуку o свима дужностима 
грађапа, o савременим питањима јавног живота, и примати пепрекидпо кулгурне елементе 
пационалпог васпиташа. 

Општинској управн 6Hhe дужности да се брипе око cnpoBoljeiba паставе и вршења 
непосредног надзора над истом. Трошкови паметнути опшгипи, сасвим je jacno 6Hhe незпатпи 
a покриваће се из редовног буџета и прнходом устаповљеног фопда. 

Надзор над спровођењем наставе вршиће зато посгављепи надзорници обавезног те- 
лесног васпиташа као претсгавпици Мипистарства физичког васпитања парода. 

Наставницима и падзорницима дaвahe држава награде за љихов труд. Материјални тро- 
шкови биће сасвим пезнатни. 

Ефекат уведене обавезне паставе телеспог васпнтања aehe бити потпун одмах првих 
година, иако he њоме одмах мпого добити. Нарочиги добитак 6Hhe у самој организацији 
омладипе. у међусобном дотнцају, упозновању и раду на истом циљу. Међутим Behy rpelioj 
години рада наступиИе успех који he бити и реално уочљив. Из приложене табеле разабира 
се како he већ у rpehoj години настати знатне ушгеде у укупном државном буџету скра- 
hHBaibeM кадровског рока од 2 месеца. И већ те године сви издатци учињени око обавезне 
наставе телесног васпитања исплати!1е се. У четартој години виаће се уштеда од 40,750.000 
у.петој 104,110.000, a одатле сваке године обавезна настава телесног васпитања доносеЈш 
после свих својих трошкова годишње ушгеде од 63,360,000 динара у државном бумету. Увек 
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рачунају11И да само два месеца омладинци ступе доцније у кадар. A ако би се то доцније 
ступање, добром настаиом могло попети на 3 месеца, опда би уштеде сваке године износиле 
за 50 од сто пише. 

Све ово израчунато je na реалној бази  којој се не може ништа приговорити. 
Начелних н практичних тешкоћа за спровођење обавезне наставе телесног васпитања 

нема. Сем овог финансијског ефекта закона, мора се подвући и iiicrdB морални ефекат. За 
6 година наставе створиће Крал>еви11а Јутославија од младог сељачега снажног младог човека 
у погледу телесном и изврспог грађаннна Југословенске Монархије са изграђеном идеоло- 
гијом o јединству државе и дужностима које држава тражи од сваког њеног члана. 

Краљевина Југославија створиће снагу којом ise се моћи у сваком случају одупрети 
непријатељу којн угрожава њезин опстанак. 

Ha све ono мислило се код израде овог закона и све ово оствариће се ако овај 
закон буде приведен у дело. 

AKO није већ доцкан, сигурно je крајње време да се ово питап.е реши код нас, јер 
неће бити оправдап.а пред нацијом ако нас догађаји претекну. 



План финансиског ефекта no увођењу у живот Закона o обавезном телесном васпитању 
i 2 3 4 5 6 7 Г 

Празнични те- 
чајеви обавез- 
ног   телесног 

васпитања 
за годину 

Укупна вежба 
ученика 

Особље у течаје- 
вима 0. Т. Н. Укупни 

трошкови 
О. Т. Н. 

Проценат 
успеха 
0   Т. В. 

Уштеде у буџету 
Министарства 

војске и морнарице 

Ефекат   0. Т. В.   у   државном   буџету 
Министгрства во;ске и морнарице и Ми- 

нистарства физ. васпитања народа 
ззједно 

u                 '  Над- 
Наставници зорници 

укупно од почетка са сваку годину      Ј 3       pa^a 

1933-34 4-500.000 4.000           200 8.000.000 — — 8.000.000 

1934 35 5-600.000 6 000           300 11.750.000 — 11.750.000 - 19.750.000 

1935-36 6-700.000 8.000           400 16.000.000 зо% 24.000.000 + 8.000.000              _ 11.750 000 

1936-37 

1 

7-750.000 9.000 400 17.500.000 40% 32.000.000 

1 

+   14.000.L00 + 1.750.000 

1937-38 ■ » п 18.000.000 70% 57.000.000 + 39.000.000 + 40.750.000 

1938-39 ■ ■ U 18.000.000 100% 81.360.000 + 63.360.000 + 104.110.000 

1939-40 ■ ■ fi 18.000.000 100% 81.360.000 -\- 63.360.000            + 167.470.000 

Објашњење: Наставници he бити награ1ј-;ни годишље 1.500 динара. Надзорници течајева нмаће дневнице од 150 динара за 50 данз 

рада у години. Уштеде he се осетити од О. Т. В. јер he обвезници моћи два месеца доцније сгупити у кадчр. Взјник стаје днезно 11,30 динарг. 

Класа регрута je око 120.000 људи за 60 дана доцнијег ступања у кадар 6Hhe ушгеде у војном буџету 11,30 х 120.000 х 60 = 81.360.030 — 

динара. AKO би се служење у војсци свело на девет месеци свега, онда би уштеда била са још 50 од сто. 
43 
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ЗАКОНСКИ ПРЕДЛОГ 

Др. Богумила Вошњака и другова o удружењима 
пољопривредника 

Чл. i 

Пољопривредници обавезни су удруживати се у циљу унапређнвања привредннх и 
стручних интереса у пољопривредна удружења no одредбама овог закона, 

Чл. 2 

Пољопривредна удру>ке1ва осниваће се у свакој општини која he имати општинско 
удружење, сваки срез имаће среско удруже11>е, свака бановнна имаће бановинско удружење 
земљорадника. У Београду биће југословенско пољопривредно удружење као претстчвништво 
целохупне југословенске пољопривреде. 

Чл. 3 

Задатак удружења пољопривредника je: 
1. да заступају и унапређују интересе земљорадше; 
2. да дејствују на оснивању привредних предузећа и привредних задруга за заје- 

дничку набавку, за производшу, зазаједннчку   прераду  и продају земљорадничких производа; 
3. да упоављају приходима, које he уплаћивати пољопривредници, и то годишЈве два 

динара на хектар обраднве земље као прирез на непосредне порезе; 
4. да се старају o добрим односима према удружешима  осгалих привредних редова. 

Чл. 4 

Уредбом Минисгарског Савета на предлог Министра пољопривреде прописати he се 
освивање и изборни ред удружења, њихово устројство, управљањем имовином и годишњим 
приходима, осигурање земљорадпика и 1Бегових производа, над удружењима и престапак 
удружења. 

15 марта 1933 године 
Београд 

НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ: 
Др. Богумил Бошњак. с. р. 

Др. Драгољуб С. JenpeMOBHh, с. p, потпис нечитак, Др. Милан Стији!!, с, р., Трипко Нин- 
ковић, с. р., ВасилијеТрбић, с. р., Таока Н. Матић, с. р., Др. Никола HHKHII, с. р., Александар 
Ј. Буквић, с. р., Хаџи-Тодор Димитријеви!!, с. р., Анте Ковач, с. р,, Мита Исакови!!, с. р., Ми- 
лорад CHMHII, с. р., Виктор Физир, с. р., Димитрије Он. Поповић, с. р., Јован Аранђеловић, с. р., 
М, Радонић, с. р., Мига Димитријевић с. р., Павлич Алојзиј с. р., Инж. Ј. Мисирли!! с. р., 
Фрањо Шнајдер, с. р., Станко Тркуљз с p , Владимир Т. Крстић, с. р., Мил. Р. Степановић, с. р.« 
Стјепан Ваљавец, с. р., потпис нечитак, Стаменко Стошић, с. р., Јовиша Р. Кандић, с. р., потпис 
нечитак, с. р., Др. Сгане Рапе, с. p, МацековиЈј, с. р., потпис нечитак, Јован Довезенски с. р., 
Зарије KpcrHii, с. р., Васиљевић, с. р., Милош П. Драговић, с. р., Јордан 
Бабамовић, с. р,, Милинко Р. Милутиновић, с. р., Милорад Симић, с. р., Живогије JCBIHIIC. р., 
Миливоје Степанов, с. р., Ђорђе Парабу11ски, с. р., потпис нечитак, Ст. Борисављеви!!, с. р., 
Хасаи Торомановић, с. р., Салих Баљић, с. р., потпис нечитак, потпис нечитак, В. Погачник с. р., 
Ивап Урек с. р,, Шпиро Ј. Паранос, с. р., потпис нечитак, Др. Никола Кеше- 
љевић, с. р., Иван Лончар, с. р., Младен Милошевић, с, р., Коман Албин, с р., Алојз Дрмељ, с. р., 

потпис нечитак. 
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ЗАКОНСКИ ПРЕДЛОГ 

Стевана Ћирића и другова o изменама и допунама закона o 
непосредним порезима. 

ГОСПОДИНУ 

ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

БЕОГРАД 

У дубоком уверењу да je у оно доба тешке депресије, која најгшше погађа пољску 
привреду, потребно учиннти неке измене и допуне у Закоиу o непосредним порезима, част 
нам je на основу §51 Закона o пословном реду у Народиој скупшгини, доставити Вам пред- 
лог Закона o изменама и допунама Закона o иепосредним порезима. 

Беогрзд, 18. марга 1933 г, Народни послапици: 
Стеван Ћирић, с. р, 

Мих. M Живапчевић, с. р., др. Светислав Поповнћ, с. р., Ото Гавриловић, с. р., Ми- 
лоје М, COKHII, с. р., др. Анте Кунгарић, с. р., И. П Михајловић, с. р., М. Бунови!], с. р., 
Никола Соколовић, с. р., Милан Грубаиови!!, с. р., Јован Аранђеловић, с. р., др. Васиљевић, с. р., 
Василије Трбић, с. р., Теодосије Лазареви]!, с. р., Стевпн Ка11знски, с. р., Стева Будишин, с. р., 
Boj. Теодорови!!, с. р., Милош КагиЈ!, с. р., др Тоша Рајић, с. р., М. Лисавац с. р., др. Гавра 
Санто, с. р., Милан Рад01ви11, с. р., др. Јеша Видић, с. р., Емилијан Грбић, с. р., Драгут 
Ковачевић, с. p , Салнх Баљић, ep, др. Мирко Иваадеки!!, с. р., др. Мнлан Cplja Илић, с. р., 
ЈБубомир Бањац, с. р., др. М. Стојковић, с. р., Бранко Дрљача, с. p , др. Милорад Костић, с. р. 
др. Богдан Видови11, с. р., Душ. М. Живојиновић, С. р., Стаменко СтошиП, с. р., Бошко Зељко- 
вић, с. р., др, Свет. М. Михајловић, с. р., Милан Ђ. МијиЈј, с. р., Симо Маријаиац, с. р., Ми- 
лорад П. МарковиН, с. р., др. Миленко Марковић, с. р., Станко Тркуља, с. р., Урош П. Не- 
дељковић, с. р., Мил. М. Пешић, с. p. Светислав Хођера, с. р., др. Стејеаан Бачић, с/р., др. 
Никола Кешељевић, с. р., Перко В. Драгутии, с. p, Милинко Р. Милутиновић, с. р., Станко 
Лончар, с, р.,др.Милан Стијић с. р., Антг Ковач, с. р., Мита Димитријевић, с, р., В. Счахић, 
с. р., П. Иванишевић, с. р., Инж. Шега, с. р., Живојин Јеремић, с, р./Милутии О. Јевтић, с. р., 
МаркоМашић, с. р., Јордвн Бабамози!], с. р., A. Дрмељ, с. р., Ристо Ђокић, с. р., Јован Мит- 
ровић,с. р.,др.Богумил Вошљак, с. р., М. Петковић, с. р., Мирко Најдорфер, с. р., Милорад 
Костић, с. р., Шпиро Паранос, с. р., Антон Церер, с. р., Расго Пустослемшек, с. р., Јозо Ба- 
тинић, с. р., Марко Петровић, с. р. Бранко Аврамовић, с. р., Др. Стеван Крафт с. р., Виктор 
Погачник, с. р., Шиме Прша, с. р., Андрија Јоваи, с. р., Иван Прекоршек, с. -р., Недељко Пра- 
љак, с. р., Живојин A. Стеванови!!, С. р., Сава СавиИ, с. р., Милован Лазареви!!, с- р., Др. К. 
Поповић, с. р.,   Др. Петар Нујић, с.   р., Перо Грајић, с. р., потпис печитак, потпис нечитак. 
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ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА O ИЗИЕНАПА И ДОПУНАПА ЗАКОНА O НЕПОСРЕДНИМ 
ПОРЕЗИПА. 

§ i. 

По § 20 Закона o иепосредннм порезима утврђени коефицијенат за израчунање ката- 
старскога чистсга прихода умањује се no овој скали: 

Коефицијент од 17 — 19   умањује je се за    1 
п п        Z\J Z/, п Џ        ш        џ 4 

,23—25 „ в „ „ 3 
.26 — 28 , „ „ n 4 
„29-51 , . . . б 
„32-34 , . . . 6 

§ 2. 

У крајевима у којима се no досадашњем Закону катастарски чист приход није утпр. 
ђивао no првом ставу § 20 сиањиће се досадашљим Законом утврђени катастарски чист при- 
ход онолико процената, за колико je процената у § 1 овог Закона смањен катастарски 
чист приход сличног среза из крајева где постоји no ставу првом § 20 утврђени катастарски 
чист приход. 

§ 3. 

§ 2 Закона o изменама и допунама Закона o непосредним порезима од 27 маја 1930г. 
меи.а се и гласи: 

Досадашња скала допунскога пореза у § 27 споменутог   Закона   остаје   на снази до 
динара, a преко    30.000.—   динара   меља   се 

дин. допунски порез износи 7    од сто 
7 ^ 1» п п f •f    у ц 

O 
п m « 0 n » 

n n n        8.5 ,     „ 
Q 

» » * J П n 

" n » '" » » 

§ 4. 

Овај закон ступа у живот кад ra Краљ   потпише, a обавезну   снагу   добија   кад   се 
обнародује у „Службеним новинама". 

катастарског   чисгога    прихода од    30.000 
скала овако: 

Преко 30.000 — ДО 40.000.— . 
■ 40.000.— и 50.000.— 
l* 50.000.— n 60.000.— 
ш 60 000.— M 80.000.— 

u 80.000.— 
100.000.— 

n 100.000.— 
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Претседништво Народне Скупштинв 

Претседнмр-с 

Др. Коста   Кумануди 

Потпретседници: 

Драгутин-Карло Ковачевић Др. Авдо Хасанбеговић 
Др. Коста Поповић 

Секретари; 

Др. Драгољуб ЈевремовиК Драгомир М. Станојевић 
Анте Jb. Ковач Милан Мравлзе 

Гавро Милошевић 





Народни посланици 
Хвраиовић HpaiiKo, Al)iili Аите, Дксентијевић Александар, Алексић luicia, Алилов^ћ LUaluip, 

Анђелиновић Гргур Будислав др., Антонијевић Душан, Антуновић Јосип, Аранђеловић Јован, Ауер 
Људевит др.; 

Бабамовић Лордан, Бал.ић Салих, Вањац Љуоомир, Бараћ Бранко др., Батинић Лозо, Бачип 
Стјсиап др., Пепко .Jociui, Beiuniiomili Димитрије P., ISoiviaiiomili Исо, Bonoili Милаи, ISopncaiui.emih 
Страхин.а, Бркијћ Стјепаи, Брушија Радослап, Бугарски Драгутин, Будишиц Стеоаи, Буквић Алек- 
сандар, Бунови!! Мнлап; 

Ваљавец Стјепан, Варда Север, Васиљевић Стсван др,, Величкрв^ћ Мпладии, ВслјКови!! Вељкр, 
ВидаКовиЛ Бцтрмир, ВидиК Леша др., Видови!) Богдаи др., Воши.ак Бргумил др,, Вујиђ Димптријс В., 
Вукићевић^Богић др.; 

Гдвранчнћ Отон др., Гаврплови!! Ото, Гајшек Карло, Г.иитчки Вожпдар, l'ociio.uieTiili Фра- 
п.о, Грајић Перо, ГрбВ Милован др., Грбић Емилијаи, rpl,nli Васпл., Грубановп!) Милан,, 1'рубер 
Фрањо др.; 

Давидовић Витомир, Даниловић >K'IIBKO) Деметровп!! Јурај, /|c|)Bmiiiili Ђулага, Димитрије- 
вић Мнта, Димитријевић Хаџи-Тодор, Добровић Милап С, Добровс)Л)ац Милаи .]., Довезенскн Јо- 
ван C, Додн1г Александар Така, Дошсп Мнрко др., /IparcjBiili Alii.ioiu II., Дрл^ача Браико, Дрмел> 
Алојзиј, Дубоковић Јурај; 

Ђокић Ристо, Ђорђевић Владимир, Ђурић Михаило; 

Елеговић Иво др.; 

Живановић Милап, Живанчеви!! Михаило, Жнвковић Исидор М., /KIIBKOBUII Псчосим др., 
Живојиновић Душан; 

3axapiili  Чедомир,  ЗеЛ)Ковић  Бошко,  Земљић Лакоб; 
Иваидеки11-Ивкови11 Мирко др., Ивапишевн!! Петар, Иваичеви!! Дутаи, 1 Lmli Cpl)a Милан 

др., Исаковић Милнвоје Тз., Исакови|1 Mino; 

Јанковић Велизар др., Јевремовић Драгољуб др., Левти11 Животије, Јевтић Милутии Ал., 
Јевтић Михаило Р., Јевтић Радован, Јелић Мнлупш, Јеличић Божа Ц., Јеремић Живојин, Јован 
Андрија, Јовановић Александар, Јовановић Ђока, Јовановић Јова, Јовичић Добросав; 

Кадић Хусеин, Кајмаковић Омер, Каламатијевић Михаило Р., Кандић Јовиша I3., Kanili 
Мнлош, Каћански Стевам, Кешел>евић Никола др-. Клинц Антон, Кнежевић Ловро, Кнежевић Стјепо 
др., Ковач Аите Jh., Ковачевић Драгутин-Карло, Кожул Марко др., Којић Драгутин др., Коман 
Албин, Костић Драгутин др., Костић Мнлорад Ј. др., Краљевић Драган др., Крамер Алберт др., 
Крафт Стсвам др., Крејчи Антон, Крстановнћ Ристо, Крстић Владимир, Крстић Захарије, Крстић 
Милутип, Kpcnili Михаило В., Kpcnih Симо, Кујунџић Андрија !(., Кујунџи!) Богол.уб К., Кумануди 
Коста др., Кунтарић Аите др., Kyibaiiiiili Лоаким, Куртовић Војко, Куртовић Шукрија; 

Лазаревић Милован М., Лазаревић Тодор др., Лазаревић Тсодоснје К., Лазаревић Филип 
С. др., Леушић Тзуро др., Лисавац Младеи др., Лончаревић Иван др., Лончар Иван, Лончар Станко, 
ЛукиК Живан др., Лулнћ Петар; 

Макар Дако, Максимовић Вожндар, MaKCHMOBiiii Стјепан, Малаичец Владо др., Марппкови!: 
Оојислав др., Марјан Ђуро, Марјанац Симо, Маркић Фрањо, Марковић Велимир >!<., Марковић Ми- 
ленко др., MapKOBnii Милорад II., Марковић Никола, MacrpoBnIi Аитс Ф., Матица Павао, Матић 
Ђока Н., Мацековпћ Матпја, Maiimli Марко, Метикош Милан др., Мијић Милан Ђ., Милетић Вјеко- 
слав др., Милетић Владислав, Милошевић Гавро, Милошевић Младен П., Милутиновић Милинко Р., 



Мнлутиновић Милорад Ђ., Мисирлић Јован Т., Митровић Јован Р., Митровић Љубомир М., Михаи- 
JIOBHII Илија П., Михаиловић Светислав др., Mosej) Ханс др., Мохорич Иван, Мравље Милаи, Мулалић 
Муста(ј)а A.; 

Најдорфер Мирко, Недељковић Урош П., Никић Никола др., Никић Федор др., Никодијевић 
Аранђел Д., Николић Бранко др., Нинковић Трипко, Новаковић Тоде Ј. др., Нуић Петар др.; 

Њамцул Рапко др.; 

Остојић Ђуро др.; 

Павлич Алојзиј, Палечек Иван др., Парабућски Ђорђе, Паранос Шпиро Ф., Пахерник Фра- 
ii.o, Патрногић Лзуба, liepuh Матеј др., Перић Миливоје Ђ., Перић Нинко др., Перко Драгутни В., 
Петковић Милан, Петовар Ловро,'Петрак Никола, Петричић Живко др., Петровнћ Марко, ПешнИ 
Милутин, Пивко Људевит др., Пиштелић Славко A. др], Погачиик Виктор, Поповић Димитрије Он., 
Поповић Добривоје Гер. др., ПоповиВ Душан, IlonoBiili Јефтијдије, Поповић Коста др., Поповић 
Милаи EL. Поповић Милаи дру Поповић Светислав др., Прал.ак Недел.ко, Прека Никола, Прекоршек 
Пвап, Приицпи 'Зово. Прша Шиме лр., Пустослемшек Расто, Пуцел! Ивап ,1.; 

РадивојевиИ Лазар Љ., Радић Иван, Радовић Саво др., Радонић Миљан, РадоњиК Милап, 
Pajnh Тоша др., Рако Лапко др., Рапе Стаие др.,  Рорбахер Јулијан др., Ружић Внктор др.; 

CaBiili Apaiil)cvi, CaBiili Сава В., Савковић Илија, Саито Гавро др., Сарачеви!. Радсико, Сс- 
кулиК Милан др., Сели!] Лоца М., Селмановић Алија, CuMiih Мплорад, Смнл.аннК Тома др., Сокић 
Милоје М., Соколовић Никола, Спасовнћ Вукашни, Спахић Владо, Спиндлер Вјекослав, СршкиК Милан 
др., Стажи11 Лосип, Стајковић Микола, Станић Андра, Станишић Владимир др., CranojeBiili Драго- 
мнр M., Стаиојепи!) Милутии, CreBanoBiiii Живојин Ар., CTenanoBiiii Мнлан, Степанов Миливој, Сте- 
nanoBiili Милаи Р., Стефапопи!) Мгп.ат, CTIIJIIII Миаан др., Стојаднновић Мнлосав др[, Стојковић 
Милаи Ђ. др., Стошић Стамепко, СтрезовиЈ) Крста; 

Ta/uili Глигорије др., Теодоровић Војислав, Tenmli Максим, ТолиК Hribar M. др., TOMIIII 
Јакоб, Tomili То.-шр Р.,'Топаловић Мплан, TopoManoBiih Хасап, Трбић Василнје, Tp6ojei)iili Урош др., 
Трифуновић Љубиша, Тркул>а Станко, Трпковић Ставра К.; 

Tnipiiii   TiopijC,  Tnipnii  Стеванј   Ћуковпћ Милаи; 

Узупови!! Пикола, Урек Иваи, УЈшшевиК Мирко Hi., Урукало Сергије; 

Фиданчевн}! Тома др., Физир Виктор, Фотирић Арса; 

Хајдињак Антон,  Ханжек Лавослав др., Хасанбеговић Авдо др., Хођера Светислав В., Хри- 
бар Ннкола, Хрнстић Бора; 

Цемовић  Филип,   Hepeji   Аитон,   Ципушеви!! Методије; 

Чорбић Бранко, Чохаџић Хазим; 

UJanKOHiili Тихомир, Hlera Фердо, ШелмиН   ДрашК  И,,   ШоКеров   Славко  др.,   Шпл.стви}, 
Владимир, Шифтар Стевап, Шнајдар Фрањо, Шумеиковић Илија др., Шурмнн Ђуро др. 



Министарски савет 
Претседник Министарског савета др. Милан Сршкић; , 

Мипнстар без портфеља др. Ллберт Крамер; 

Мииистар социјалне политике и мародног здравл.а Иван Пуцељ; 

Министар без портфел>а др. Хамдија Карамехмедовић; 

Министар без портфел.а др. Драгутин С. Којић; 

Мимистар трговинс н ипдустрије др. Или.ја Шуменковић; 

Министар правде Божидар Максимовић; 

Министар без порт(ј)ел.а др. Будислав-Гргур Анђелиновић; 

Министар саобраћаја Лазар Радивојеви!!; 

Мииистар војске и морнарице Армијски ђеиерал Драгомир Ж. Стојаиовић; 

Министар шума и рудника Павао Матица; 

Министар финансија др. Мнлорад Ђорђевић; 

Министар грађевина др. СтЈепан Сркуљ; 

Министар иностраиих послова Богол>уб Јевтић; 

Мипистар унутрашњих послова ЖивоЈин Лазић; 

Министар просвете др. Раденко Станковић; 

Министар физичког васпнтања народа др. Лавослав Ханжек; 

Министар пољопррвреде др. Љубомир Томашић. 
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