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ПРОГЛАС ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
НАРОДНЕ СТРАНКЕ НАРО-

ДУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГО- 
СЛАВИЈЕ

После вековних борби, no
ćne беспримерних жртава не- 
запамћених у историји ма Ko
ra народа, после сјајних побе- 
да — створена je наша домо- 
вина Југославија.

Ратници су завршили слав- 
iio дело и пошли својим домо- 
вима.

Војсковође су се повукле. 
Дошао je ред на друге људе: 
на државнике и политичаре. 
Ови су земљи требали да даду 
добре законе, да je уреде, да 
учине све што треба, да ис- 
чезну трагови туђинске упра- 
ве и насиља. Они су требали 
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да грађане Југославије поведу 
путем братства и слоге, да им 
осигурају ред, законитост, 

грађанске слободе и да ство- 
ре благостање. Али ти поли- 
тичари нису могли увидети 
разлику у времену и прилика- 
ма пре рата и после рата. Ме- 
сто љубави и слоге пустили 
су да се развије партизан- 
ство, да завладају лични инте 

реси и властољубље. Задр- 
жали су све старе рђаве на- 
вике и мишљења и довели су 
дотле да je наша отаџбина 
'била пред опасношћу расула u 
грађанског рата.

Било je потребно да се то- 
ме стане на пут. To je и учи- 
љено. Прекинут je парламен- 
тарни ред, укинуте су старе 
политичке организације. Ду- 
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хови су стишани и припрем- 
љени за правмлан, користан 
демократски живот.

Али, ново, данашње народ- 
но представништво, није дало 
оно што се од њега очекива- 
ло. Својим радом за годину 
и no дана изазвало je у наро- 
ду незадовољство и сазнање, 
да се опет враћа na старо. 
Вођство новог парламента у- 
зели су у руке људи, који су 
рад Народког претставништва 
поново скренули на старе пу- 
теве, увели старе методе и о- 
живели старе навике.

Опште нерасположење и 
незадовољство широких на- 
родних редова императивно 
су налагали оснивање нове 
политичке странке која би о- 
воме злу стала на п^т и пове- 
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ла народ на слободи, једна- 
кости и равноправности.

Тако je поникла Југосло- 
венска Народна Странка.

Циљ je Југословенске народ- 
не странке да у своје редове 
окупи све југословенски ори- 
јентисане народие снаге, да 
народу омогући да слободном 
вољом сарађује у вођењу це- 
локупне државне политике у 
циљу правичног, равноправ- 
ног и сталног политичког, е- 
кономског, ку.лтурног и соци- 
јалног развијања свих крајева 
Југославије.

Југословен. Народна стран- 
ка тражи:

Опште, једнако, иепосреднс 
и тајно право гласа;

слободу збора и договора; 
слободу штампе;
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независност суда и чинов- 
ничку сталност;

најшире самоуправе;
Да се највећа и прва пажња 

посвети спасавању земљорад- 
ника из претешког економсног 
положаја и дугова, у које je 
запао.

Доношење закона, којим 
би се коначно регулисали ду- 
гови на првом месту земљо- 
раднички a тако исто уредили 
и дугови радника, занатлија 
и трговаца и регулисали кре- 
дитни односи свих привред- 
них слојева;

Доношење закона о ликви- 
дацији аграрне реформе, да се 
земља додели земљорадници- 
ма који je немају.

Ни за каква дуговања, ма 
какве врсте, не смеју се зем- 
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љораднику продати пет дана 
орања, кућа и окућница, по- 
требни пољопривредни алати 
и неопходан број стоке за рад 
и исхрану.

Програмским смишљеним 
мерама енергично изводити 

оспособљавње пасивних кра- 
јева за самосталан економски 
живот.

Југословен. народна стран- 
ка тражи завођење иајстро- 
жије штедње, jep je народ е- 
кономски исцрпљек. Тражи да 
се од.лучном штедњом смање 
државни и самоуправни рас- 
ходи и да се најхитније смање 
све јавне дажбине свих вр- 
ста.

Тражи доношење новог по- 
реског закона са прогресив- 
ном имовинском порезом и 
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прогресивном доходарином. 
Да се измени начин прикуп- 
љања порезе и укину егзеку- 
тивни трошкови.

Тражи увођење пореза од 
20—30% на плате страних 
радника у корист фонда за 
осигурање беспослених дома- 
ћих радника,

Тражи потпуно укидање 
градске трошарине на сељач- 
ке производе и увођење тро- 
шарине на све луксузне и уве- 
зеке производе.

Тражи пуну заштиту домаћг 
производње.

Југословен. народна стран- 
посветиће кајвећу пажњу Ha
rnoj омладини, њеном васпи- 
тању и школовању. Код о?л- 
ладине раззнти и подићи до 
највеће мере љубав према о- 



10

таџбини ,раду и утакмици, да 
што боље и достојније буде 
припремљена за будуће служе- 
н>е земљи и народу. Школа да 
буде потпуно бесплатна и сва- 
коме приступачна, богатом и 
сиромашном и да првенство 
стичу само на^јбољи, најспо- 
собнији и највреднији. Најбо- 
љим сиромашним ђацима трг- 
ба осигурати помоћ за шко- 
ловање. Школа мора да се ре- 
формише и да се обрати па- 
жња отварању стручних шко- 
ла, нарочито пољопривредних.

Југословен. народна страи- 
ка тражи ред, законитост и по- 
штење у државној администра 
цији.

Тражи савесност и преду- 
сретљивост чиновника. Неса- 
весне и нерадне чиновнике от-
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пуштати и не даватк^Ј^ен- 
зије за несавестан рад. Саве- 
сне чиновнике наградити пла- 
том довољном за егзистенцију 
и једном за свагда укинути 
тако звани „партизански 
кључ“, већ све чиновнике без 
разлике постављати и оцењи- 
вати no њиховим личким спо- 
собностима, спреми и саве- 
сности у раду.

Најстрожијим мерама пот- 
пуно искоренити корупцију.

Тражи беспоштедну зашти- 
ту државе и народа од сзако- 
дневних проневера, демора- 
лизације и протекције. Гонити 
све оне, који су се рагом не- 
поштено обогатили као и оне, 
који су искоришћавали пар- 
тијске везе, прилике и поло- 
жаје. О том донети строг за- 
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KGii, ко|и- би обухватио сзе 
кривице те врсте — било међу 
министрима, сенаторима, н по- 
сланицима, било међу инду- 
стријалцима, банкарима и тр- 
говцима, било међу чиновни- 
цима или пензионерима.

Југословек. народна странка 
тражи да се заведу следеће 
мере за оздрављење привред- 
них прилина у земљи:

Појачати државни надзор 
над банкама и строго га при- 
м.ек>ивати ради заштите ула- 
гача и контроле манипулиса- 
ња са ковцем.

Сузбити картеле и зазести 
државну контролу над вели- 
ким индустријским предузе- 
ћима у циљу заштите раднмка, 
регулације продукције и за- 
штите државних интереса.
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Обезбедити минимум за ег- 
зистенцију радницима и спро- 
вести ревизију социјалног за- 
конодавства и његову приме- 
ну у корист радника.

Држава мора да поштено и 
потпуно искупи све своје оба- 
везе према ратним инвалиди- 
ма, добровољцима и свима 
народним борцима.

ограничити висину 
/^алј,ате, како државних и само- 
рувравних установа, тако и 
у^котчаних завода и приватних

Потпомагати организовање 
и рад задругарства, осигурати 
задругарству што повољније 
потребне нредите. Донети *за- 
ксн о задругама за целу 
земљу.

Смањити цене индустриј- 
ским производима.
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Снизити цене монополским 
производима: соли, петроле- 
уму и жигицама.

Потпомагати разво.ј нашег 
поморства, речног саобраћа- 
ја и рибарства. Оспособитп 
наш саобраћај за самосталан 
живот и рентабилност, a сао- 
браћајном особљу осигурати 
егзистенцију и оспособити га 
за што бољи, савеснији и ко- 
риснији рад.

Водити бригу о народиогд 
здрављу и омогућити сваком 
болеснику потребно лечење.

Нико нема право да скрсти 
руке, да посматра прилике и 
догађаје, a да сам у њима не 
учествује, ништа не ради и да 
очекује спас и хлеб од друго- 
га. Сваки мора да се бори, да 
ради и уложи све своје знање 



15

и сав труд за добро народа и 
отаџбине.

Тешка су времена, последњи 
je час.

Још свеже хумке народних 
хероја, бораца и великана не 
смеју се заборавити. Племен- 
ске, верске и партизанске за- 
ђевице и свађе, које су раз- 
двајале брата од брата не сме- 
ју се поновити.

Незаконитост, самовоља, 
злоупотреба власти, неправда 
и корупција не смеју се више 
трпети.

Народ, који je извојевао 
слободу државе мора бити 

слободан.
За остварење овога про- 

грама Југословенска народна 
странка позива све честите и 
поштене грађане, који желе 



16 '

одлучно и искрено да се боре 
за тај програм, да ступе у ње- 
не редове и да неустрашиво 
воде борбу за увођење реда, 
законитости, поштења и б.ла- 
гостања.

Напред у борбу за добро 
Краља, народа и отаџбине. 
АКЦИОНИ ОДБОР ЈУГОСЛО 
ВЕНСКЕ НАРОДНЕ СТРАНКЕ 
Претседник: Светислав Хођера, нар. 
посланик; Ппретседници: Др. Жи- 
ван М. Лукић, нар. посланик; Др. 
Стјепан Бачић, нар. посланик; Се- 
кретари: Др. Никола Кешељевић, 
нар. посланик; Јосип Стажић, нар. 
посланик; Милош Драговић, нар. 
посалник; Благајник: Инж. Л>ван 
Т. Мисирлић, народни посланик; 
ЧЛАНОВИ: Др. Милан Метикош, 
нар. посл. и претс. послан. Југосл. 
нар. клуба; Драгутин Перко, нар. 
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посл.; Владимир Крстић, нар. по- 
сланик; Станко Тркуља, нар. посл.' 
Boja Павловић, адв.; Војин Пуље 
вић, публицист; Др. Јосип Крпан, 
адв.; Боривоје М. Јовановнћ, пен- 
зионер; Инж. Момчило Мијушко- 
вић, Стјепан Колетић, градски нач.; 
Др. Тихомир Богосављевић; Живо- 
јин Крстић, трг.; Андра Поповић, 
уредник Ратног албума; Драг. А- 
рамбашић, вајар; Бранимир М. Ћа- 
тић, предузимач; Иван Лебен, про- 
куриста; Андра Видић, земљ^; 
Влада Јовановић, јувелирн Мио- 
драг Пауновић, трг.; Божидар Жи 
вадиновић, архитекта; Михајло Ни- 
колић, кафежија; Славко Симић, 
кројач; Лазар Ајдуковић, ренти;- 

јер; Др. Лазар Стевановић; Љубо 
мир Кешељ, апс. права; Душан В. 
Антуновић, канд. инж.; Ацо Кур- 
товић, студ. права.
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ПРОГРАМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
НАРОДНЕ СТРАНКЕ

Цил> je југословенске народ- 
не старнке да прикупи и орга- 
низује све југословенски ори- 
јентисане народне снаге у јед- 
ну политичку странку, која ће 
да служи одбарни великих 
народних тековина: државној 
целини и народном јединству 
и да помоћу и преко ње омо- 
гући правично, равноправно и 
стално политичко, економско, 
културно и социјално развија- 
ње свих крајева Југославије 
и тиме осигура народу упо- 
требу његових политичких 
права, његову сарадњу при во- 
ђењу целокупне државне по- 
литике и остварења његовог 
благостања.
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•I 
ОПШТА ПОЛИТИЧКА 

НАЧЕЛА
Југословенска народна 

странка сматра да су Срби> 
Хрвати и Словенци један на- 
род и да ова три племена мо- 
гу само у јединству, у целини 
добити своју највишу вред- 
ност, свој крајњи циљ: слобо- 
ду, једнакост и право.

Југославија je недељива 
Краљевина са једним народом 
у једној држави.

Југословенство, државна це- 
лина и јединство народа су 
националне светиње. Без сло- 
бодне и самосталне Југосла- 
вије, коју морамо чувати, 
бранити и штитити од свих 
њених непријатеља, нема ни
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слободе ни самосталности ни- 
једноме крају Југославије и 
ниједном грађанину њеном.

Руководећи се горњим 
принципима Југославенска на- 
родна странка настојаће да 
исчезну сви трагови раније 
племенске и верске и покра- 
јинске подвојености; да се у- 
чврсти културно и духовно 
јединство Краљевине Југосла- 
вије и да се у духу јединства 
негује слога, једнакост и рав- 
ноправност свих грађана и 
тиме да нашој Краљевини 
обележје потпуно правне др- 
жаве.

Онемогућити племенски и 
старопартијски кл>уч у јавном 
и самоуправном животу, биће 
један од првих и главних ци- 
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ева Југословенске народне 
сранке.
|у овом настојању Југосло- 
Јнска народна странка, осла- 
|аће се и на југославенске 
младинске организације, зна- 
/ћи да ће у омладини која 
nje нагрижена старопартиј- 
ким страстима и племенском 
етрпељивошћу увек наћи ис- 
(ене сараднике на остварењу 

вог времена, koje ће одгова- 
рти очекивањима нашег ue- 
зкупног народа.

II
ЗАКОНОДАВСТВО

Извршити што пре изједна- 
ење свих закона с тим, да се 
вођење свих демократских 
ринципа у живот проведе 
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кроз законе постепено и ( 
потреса и тиме осигура на^ 
ду повраћај у потпун де& 
кратски живот.
Југословенска народна стр; 

ка настаће да све ово бу 
изведено што брже, имају 
увек пред очима да се ниј 
квим законским одредбама 
угрози југословенство, држг 
на целина и народно јед? 
ство, a у исто време да се з 
гарантује народу слобод; 
опредељивање приликом ври 
њања својих политичких пр 
ва и дужности.

Политичке одредбе свих з 
кона морају безусловно 
буду истоветне на целој тер 
торији државе, да су једна: 
и за села и за градове. за з 
мљорадника, раденика и ;
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ве грађане без разлике 
занимања. Политичка 

i дужности морају бити

класа 
права 
исто- 

етна за сваког у Краљевини 
угославији; ту несме бити ни- 
аквих разлика.
Дати самоуправама права да 

lory издавати специјалне про- 
исе економске, културне и со- 
ијалне природе према прили- 
ама које код њих владају.
Закони да буду у истини 

ајвиша воља у Југославији. 
‘трога и правилна примена за- 
она према свакоме подједна- 
о најјача je гаранција за сло- 
оду и правни поредак у ње- 
ly. Народ више трпи од зло- 
потребе и рђаве примене sa
čma и злоупотребе власти од 
тране оних којима je дато да 
е законе примењују, него од 
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рђавих закона. Дужност 
бити Југословенске нарол 
странке да онемогући сва 
злоупотребу и да кривце i 
милосрдно прогони како не 
избегли заслужену казну.

Начело самоуправе да бу 
у што ширем смислу израђе 
у организацији општина и С 
иовина.

Народ треба у својим о 
штинским уређајима било се 
ским било варошким да на 
пуно задовољење својих ек 
номских интереса и свој1 
културних и социјалних п 
треба. Задовољење интере 
и потреба ширих обима hi 
да се оствари у бановинскг 
самоуправама.

Одлуке о овим интересш 
и потребама доносиће љуј
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јзабрани слободно и директно 
1д народа. Народ сваке оп- 
итине треба да буде сам ковач 
јвоје среће и свог благостања, 
roje може да постигне преко 
^пштина организованих no 
војој жељи и управљаних no 
војо вољи.

Бирање општинских часни- 
[а и одборнкка, банских већ- 
|ика и народних посланика да 
ре врши општим, једнаким и 
Јајним гласањем.
, Општине створити довољно 
јелике, да би могле примити 
ja себе терет решавања свих 
штања која се јављају у оп- 
[Птинском делокругу према са- 
феменим културним н соци- 
,алним приликама.
[ Законом установити специ- 
јалне школе за спремање са- 
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моуправних чиновника, ко 
не смеју бити само добри a 
министративни чиновници в< 
и саветници народа, и који I 
моћи да осигурају правил: 
рад самоулрава. Стварање 
пензионих фондова осигурат 
све самоуправне чиновник 
Загарантовати стечена npai 
садашњим самоуправним чј 
новницима.

Загарантовати законом 
општинама судску власт oi 
штинским управама, како б 
грађани могли мање споров 
расправљати у кругу свој 
општине, a не да се излажу з 
ситнице излишним трошко 
вима.

Осигурати кроз слободн 
штампу пуну контролу и крг 
тику свачијег јавног рад;



|ал> и I-beroB Дом, државна 
■лина, народно јединство и 
|родични живот сваког гра- 
нина, не смеју бити предмет 
вне критике.

Обезбедити чиновницима 
^лност a судијама и незави-

ICT.
III.

НАРОДНА ПРИВРЕДА 
Сматрајући село главним 
(вором наше физичке, при- 
едне и моралне снаге, Југо- 
овенска народна странка 
редсредиће све своје напоре 
економски напредак народа, 

? сматра да je материјално 
агостање народа главни 
нов за јачање целокупне ње- 
ве моћи. Све државне и са- 
»управне установе својим 
еђењем треба првенствено да 
служе било посредно било 
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непосредно јачању napoj 
привреде и изналажењу пиј< 
за повољно пласирање ње? 
продуката.

Kao претходни услов 
омогућивање сваког рада 
овом пољу je, да земља дес 
китивно припадне ономе ко 
ради. Нека сваки земљорад! 
буде на својој земљи roci 
дар. У слободној Југослав: 
глора бити само слобод^ 
власника земл>е. Зато je : 
требно да се заврши arpaj 
реформа и изврши што i 
ликвидација свих односа п 
изишлих из примене arpaj 
реформе.

Други je услов да се зем; 
раднику ни у ком случају 
може одузети минимум зек 
потребне за његов и њег 



29

породице опстанак. To се 
може постићи ако се нарочи- 
тим прописима осигура тај ми- 
нимум као што je на пример 
§ 471 српског грађанског no- 
ступка, који гарантује земљо- 
раднику да му се не може узе- 
ги за дуг пет дана орања са 
кућом, окућницом и потребним 
алатом, храном и стоком.

сПоставити целокупну нашу 
земљорадничку производњу 
тако да увек стоји на достој- 
ној висини свију научних и 
техничких сазнања и пронала- 
зака свога доба. Циљ свега 
рада на том пољу, и у том 
правцу, огледаће се у појеф- 
тињавању и појачавању про- 
изводње и повишавању цена 
земљорадничких производа.

Да би се постигло појефти- 
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њавање и појачање производ- 
ње извршити ове радове:

1) у најкраћем времену из- 
вршити поправку (мелиораци- 
ју) земљишта путем регулиса- 
ња река и потока, потребним 
обезбеђивањем од поплава, 
исушивањем мочвара, одвод- 
њавањем подводних терена, 
наводњавањем безводних кра- 
јева, пошумљивањем голети и 
врлети, употребом што веће 
количине вештачког ђубрета 
као најсигурнијег сретства за 
дизање земљишне плодности 
и т. д.

2) земљораднику ставити на 
расположење што више до- 
брих пољопривредних справа 
и алата: плугова, дрљача, се- 
јалица, вршалица итд. ;

3) основати у свим крајеви-
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ма што већи број огледних 
пољопривредних и селекцио- 
них станица, где би се вршили 
потре.бни огледи и извршили 
најбољи методи рада;

4) земљораднику осигурати 
што лакши и повољнији кре- 
дит;

5) основати у што већем 
броју пољопривредне школе, 
држати специјалне курсеве, 
који да буду приступачни 
свакоме земљораднику;

6) код земљорадника разви- 
ти што јачи дух задругарства;

Ради што лакшег пласирања 
и постизавања што бољих цена 
земљорадничких производа 
потребно je:

1) створити специјалне ти- 
пове производа, који би одго- 



варали потребама разних пи- 
јаца;

2) увести што веће подвоз- 
не олакшице, како би могли 
конкурисати и земљорадници 
из најудаљеннјих крајева;

3) Међународним уговорима 
осигурати пласирање наших 
производа у другим земљама;

У истом смислу обратити 
пажњу исто тако важној грани 
наше привреде: сточарству.

Задругарству се мора ука- 
зати пуна пажња како од стра- 
не државе тако и од стране 
самоуправних тела. У задру- 
гарству he се наћи решење ве- 
ћине проблема, која се јављају 
у садашњим тешким прилика- 
ма. С тога je потребно да се 
настава о задругарству заведе 
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кроз све школе од најнижих 
до највиших.

Осигурати народу бесплатно 
или у крајњем случају уз ми- 
нималну таксу искоришћавање 
пашњака и сувата.

Обратити специјалну пажњу 
такозваним пасивним крајеви- 
ма и нарочитим мерама, које 
би одговарале појединим кра- 
јевима, оспособити њихово 
становништво, да својим no- 
штеним радом и напорима 
буде у стању да што лакше 
преброди и најтеже и најне- 
родније године. Један део тих 
крајева обдарен je на далеко 
чувеним природним лепо- 
тама. Подизањем путева, 
железница, помагањем ку- 
ћевне индустрије и за- 
натства (израда ћилимова, 



везова, дрвених рукотворина 
итд.) учинити пасивне крајеве 
привлачним и погодним за по- 
сету из других крајева и стра- 
них земаља и тако дати наро- 
ду дрилике да може добро 
продати своје продукте и наћи 
потребног рада не напушта- 
јући свој дом.

Развијањем кућевне и за- 
дружне индустрије на селу за- 
послити радну снагу земљо- 
радника у зимским данима 
када пољски радсУви престану.

Створити домаћу индустрију 
првенствено за прераду земљо- 
радничких производа и тиме 
омогућити прођу његових 
продуката.

Завести пољопривредне ко- 
море.

Радити на социјалном обез- 
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беђењу земљорадника, занат- 
лија и радника. Подврћи реви- 
зији целокупно законодавство 
о осигурању радника и зашти- 
ти радника, како би од тих 
установа радници имали ствар 
них користи у случају беспо- 
слице, болести итд.

Радити на сређивању кре- 
дитних односа у земљи у духу 
олакшања земљораднику, за- 
натлији и трговцу њиховог са- 
дашњег претешког економског 
стања и нарочитим строгим 
мерама онемогућити зелена- 
штво.

Законским и другим мерама 
обезбедити раднику добру и 
сталну зараду и омогућити му 
хигијенски и удобан живот. 
Обратити лосебну пажњу оси- 
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гурању животај и заштити 
рада.

IV 
ФИНАНСИЈЕ

Увести праву и истинску 
штедњу у свим државним и 
самоуправни.м организацијама. 
Прилагодити финансијску no- 
литику државе и самоуправних 
тела привредној снази народа. 
Преуредити и упростити адми- 
нистрацију и тиме смањити 
број чиновника.

Финансијска сретства код 
државе и самоуправних тела 
остварити прогресивном и јед- 
ноставном порезом и тиме за- 
вести правилно и поштено 
опорезивање.

Екзекутивну наплату порезе 
не вршити у невреме. За сваки 
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крај одредити према врсти 
привреде рок за наплату по- 
резе и на тај начин омогућити 
сељаку, занатлији и трговцу 
да изврше своју обавезу пре- 
ма држави без потреса и без 
штете.

Смањивање свих дажбина у 
опште биће један од главних 
циљева Југословенске народне 

‘з стоанке.
Убрзати катастарски премер 

| у целој земљи.
Укинути градске трошарине 

на све земљорадничке произ- 
воде и осигурати земљорад- 
нику да на свима тржиштима 
може лично сам без икаквих 
претходних дозвола продава- 

. ти своје производе. Градске 
општине треба да пронађу дру- 
ге изворе за покриће својик 
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издатака. Трошарина на зем- 
љорадничке производе (храна, 
стока, и друго) погађа прво 
земљорадника, a после лада на 
најсиромашније слојеве наро- 
да који и највише троши те 
производе, a то je неправедно 
и мора се избећи.

ПРОСВЕТА
Подизањем хигијенских и 

удобних зграда за основне 
школе, осигурати основну на- 
ставу и основно образовање и 
најсиромашнијим крајевима.

(Зтипендијама помагати даљс 
школовање само сиромашшп 
ђака одличног учења и влада 
ња и тиме створити могућнос 
и најсиромашнијем да мож< 
својим поштеним радом да no 
стигне у нашој држави све шт< 
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може да постигне и најбога- 
тији.

Стварати стручне пољопри- 
вредне, занатске и трговачке 
школе и тиме упутити омлади- 
ну ка народној привреди. Уве- 
сти практичне зимске курсеве 
са општим и посебним про- 
грамом (земљорадничким, сто- 
чарским, млекарским, гради- 
нарским итд.) стручна предава- 
н>а и лрактичне огледе у све 
срезове.

Завести пољопривредну на- 
ставу и науку о задругарству 
no свима школама у којима 
уче сеоска деца и у којима се 
припремају будући народни 
учитељи и верски проповедни- 
ци. Оснивати покретне школе 
ba сеоске домаћице.
I Увести пољопривредне из- 
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ложбе и наградне курсеве за 
најбоље начине рада, одгаји- 
вања и газдовања. Створити 
сеоске књижнице и читаонице.

VI 
ВОЈСКА

Југословенска народна стран. 
ка поклањаће увек највећу 
бригу нашој народној војсци 
— узданици Југославије u 
пружиће joj могућност да бу- 
де увек спремна да одговори 
очекивањима и надама народ? 
у одбрани државне границе

VII
Југословенска народна стран 

ка сматра да je у Југославиј! 
место свима јужним Слов« 
нима.
Југословенска народна страг 

ка жели да наша држава жив 
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ca свима нашим суседима у до- 
брим и пријатељским односи- 
ма; да увек остане искрени no- 
борник мира и чувар стања 
створеног уговорима о миру. 
Спољна долитика Југославије 
треба да буде управљена ка 
стварању добрих трговачких 
уговора како ca суседним тако 
и ca осталим земљама и тиме 
да могућност нашем привред- 
нику да може добро пласира- 
ти своје производе.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Југословенска народна стран- 

। ка тражиће да спрема, вредно- 
ћа, исправност, поштење и из- 
над свега тога приврженост 
југословенској идеји, народ- 

>. ном и државном јединству 
буду једине квалификације

I
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државних и самоуправних чи- 
новника за њнхово поставље- 
ње и унапређивање. Њен je 
принцип да се чиновници до- 
бро награде, али да својим pa« 
дом докажу да ту награду за* 
служују.

Побољшати хигијенске при* 
лике како на селу тако и у ва- 
роши; подићи болнице у сва- 
ком срезу и снабдети их no- 
требним материјалом и добрим 
лекарима.

Прогонити немилосрдно ко- 
рупцију. Наша je дужност да 
законским мерама станемо то- 
ме великом злу на пут.

У питању мањина Југосло- 
венска народна странка остаће 
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верна свом принципу правич- 
ности и равноправности свих 
добрих грађана Југославије и 
поштоваће све међународне 
уговоре no том питању.

1 маја 1933 г. 
у Београду.

ОСНИВАЧИ

СТАТУТИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
НАРОДНЕ СТРАНКЕ

I.
Име циљ и сретства

Члан 1. — Оснива се политичка 
организација под именом Југосло- 
венска народна странка.

Члан 2. — Циљ je Југословенске 
народне странке да ради на шире- 
њу својих начела и остварењу сво- 
га програма.

Свој циљ странка ће постићи 
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страначким организацијама, јавннм 
зборовима, састанцима, часописима, 
брошурама, лнстовима и другим 
сличним сретствима.

II.
Чланство

Члан 3. — Члан Југословенске 
народне странке може бити сваки 
пунолетан грађанин, који ужива сва 
грађанска права, кад изјави вад- 
лежној месној организацији да he 
се у свему придржавати странкиног 
програма и ових статута и кад у 
организацију буде примљен.

Члан 4. — При ступању у странку 
сваки члан добија чланску карту.

Облик и текст чланске карте као 
и колико ће се за њу плаћати, про- 
писаће Главни одбор. Сиромашним 
члановима даваће се чланске карте 
бесплатно.

Члан 5. — Права и дужности свих 
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чланова су подједнака без обзира 
на коме се положају у странци 
налазе.

Сваки члан странке, без обзира 
на своје раније партиске припадно- 
сти, има право да бира и буде би- 
ран У свима организацијама и да се 
користи свима странкиним институ- 
цијама.

Члан 6, — Гласати за странкине 
кандидате и листе, суделовати на 
зборовима, митинзима и састанци- 
ма, сарађивати и потпомагати све 
странкине акције и агитације — 
нису само право већ и дужност 
сваког члана Југословенске народ- 
не странке.

Члан 7. — Сваки члан je дужан 
да свуда и сваком приликом засту- 
па интересе странке и да шири и 
брани њена начела.

Сваки члан je морално одговоран 
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за своја дела. Поједини чланови и 
одбори не могу ништа радити у име 
странке без претходног овлашћења 
од стране надлежног органа.

Члан 8. — Сваки члан je дужан 
да се подвргава дисциплини 
странке.

Члан 9. — Чланови којн би pa- 
дили противу интереса странке, 
или се огрешили о дисциплину или 
штетили углед странке биће кажње- 
ни писменим укором или ће бнти 
искључени из организације.

Казну писменог укора изриче 
Управни одбор месне организациј« 
на седннци којој су присутни пре 
ко половине чланова, a одлука je 
донета апсолутном већнном члано- 
ва. Противу ове одлуке нема места 
жалби.

За искључење потребно je, да су 
на седници Управног одбора месне 
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организације прнсутне две трећине 
чланова тога одбора, од којих две 
трећине треба да гласају за искљу- 
чење. Искључени има право жалбе 
преко Среског одбора Главном од- 
бору. Срески одбор дужан je да да 
своје мишљење о искључењу.

Искључење из странке може из- 
вршити и сам Главни одбор без 
иннцијативе месних организација.

Казна писменим укором бележи 
се у записннк, a искључење се об- 
јављује преко странкиног органа.

III.
Органи странке

Чл. 10. — Органи странке су овн:
1) одбори и скупштине месних 

организација;
2) одбори и скупштине среских 

организација;
3) клуб народних посланика и 

клуб сенатора;
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4) главни одбор;
5) зе.маљски конгрес странке.

Месна организација
Члан 11. — У свакој општини у 

којој има уписаних најмање десет 
чланова Југословенске народне 
странке, образује се месна органи- 
зација. Органи су месне организа- 
ције: месни одбор и месна скуп- 
штина.

Месни одбор
Члан 12. — Ha челу месне opra- 

низације стоји месни одбор, кога 
бира годишња скупштина месне ор- 
ганизације сваке године, прве по- 
ловине .месеца новембра.

Месни одбор има најмање пет 
чланова и то: претседника, једног 
или више потпретседника, секрета- 
ра и благајника, a no потребн н 
друге функционере. У великим оп- 
штинама састављеним од више села 
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као и у варошима са преко 5.000 
становника, могу се no одобрењу 
среских одбора образовати сеоски 
односно квартовски пододбори. Ови 
пододбори организују се на исти 
начин као и одбори; њихови прет- 
седници и секретари састављају 
месни одбор дотичне општине, који 
се органмзује на начин напред из- 
ложен. Пододбори стоје под ме- 
сним одборима.

Члан 13. — Дужности су месних 
одбора, односно пододбора:

1) да извршују одлуке месне 
скупштине;

2) да се придржавају упутства и 
извршују наређења среског и Глав- 
нос одбора;

3) да раде на ширењу начела 
странке и да бране њеке интересе;

4) да растурају листове, књиге 
и брошуре које су му од Главног 
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одбора препоручене;
5) да уписују чланове у странку 

и дају им чланске карта;
6) да мотре да сви чланови врше 

своје партиске дужности, да се 
брину о дисциплини међу чланови. 
ма н да одлучују о казнама оних 
чланова, који не врше како треба 
своје дужности или су својим по< 
ступцима постали недостојни пар- 
тнске организације;

7) да организују и извршују св« 
припреме за успешно вођење избо 
pa приликом бирања општински: 
часника, банских већника, народниз 
посланика и сенатора.

Члан 14. — Одборске седниц 
држе се бар једанпут месечно no, 
пре-пседништвом претседника, ког 
у случају спречености заступа noi 
иретседник. Седнице су пуноважн 
ако су присутни бар једна трећин 
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изабраних одборнијка, a позив je 
свима достављен.

Ha седницама се води записник 
у нарочито за то спремљену књигу 
коју потписују сви присутни чланс- 
ви. Сматра се да нису противни 
□длуци они чланови, који на седни- 
цу нису дошли, a били су обаве- 
штени о држању седнице.

Члан 15. — Дужност je секрета- 
ра да на седницама води записнике 
и врши преписку.

Дужност je благајника да уредно 
води књигу благајне о приходима 
и расходима месне организације. 
Он врши издатке само no одлука- 
ма управе и одгавара морално и 
материјално за сваку неисправност 
благајне.

Члан 16. — Сваки месни одбор 
односно пододбор мора имати ове 
књчге:
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1) списак чланова месне органи- 
зације; у овај списак уноси се сва- 
ка промена и то одмах чим та про- 
мена наступи; спнсак као и све про- 
мене морају се одмах доставити 
среском одбору.

2) књигу записннка;
3) благајничку књигу.
За исправно вођење ових књига 

одговорни су сви чланови одбора.
У архиви организације мора бити 

копија сваког акта упућеног од 
стране месног одбора, односно под- 
одбора.

Члан 17. — Свака месна органв- 
зација има и свој надзорнн одбор 
од три члана и три заменика иза> 
браних на годишњој скупштини. 
Надзорни одбор води надзор над 
имовином месне организације кас 
и над примањима и издавањнмг 
месне благајне.
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Месна скупштина
Члан 18. — У првој поливини Me

cena новембра, сваке год., има се 
одржати месна скупштина у сзакој 
општини, где постоји месна орга- 
низација. Скупштина je пуноважна 
кад на њој буду присутни најмање 
једна петина уписаних чланова. 
Ako у одоеђени сат не дође ни пе- 
тина чланова може се кроз један 
сат одржати скупштина са оноли- 
ким бројем колико je дошло.

Дан, место и дневни ред месне 
скупштине мора се објавити на пет 
дана раније.

Годишња скупштина претреса:
1) извештај одбора о његовом 

раду;
2) све политичке акције и мани- 

фестације из минуле године;
3) извештај надзорног одбора о 

стању благајне.
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- После овог претреса скупштина 
бира нов одбор за идућу годину 
као и трн члана и три заменика 
надзорног одбора. Одбор може 
имати и заменике; стари чланови 
могу се понова бирати.

Затим се приступа бирању деле- 
гата за среску скупштину. Ha сва- 
ких 100 уписаних чланова месве 
организације долази no један де- 
легат.

У случају потребе или на траже- 
ње среског одбора, месни одбор 
сазваће ванредну скупштину, на Ko
joj се могу претресати само питања 
истакнута на дневном реду. Место 
и време објавиће се на пет дана 
раније.

Среска организација
Члан 19. — Све месне организа- 

ције једног политичког среза сачи- 
њавају среску организацију.
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Органи среске организације су: 
срески одбор и среска скупштина.

Срески одбор
Члан 20. — Чланове среског од- 

бора бира среска скупштина на сво- 
ме годишњем збору. Срески одбор 
бира се сваке године.

Он се састоји од претседника, 
једног или више потпретседника, 
секретара, благајника и још пет до 
петнајест чланова. Члановима сре- 
ског одбора могу се изабрати и 
заменици.

По своме положају улазе у сре- 
ски одбор:

1) претседннци месних организа- 
ција;

2) посланнк тога среза и сенато- 
ри који живе у том срезу;

3) претседник омладиаоке орга- 
низације.

Претседник или један потпрет- 
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седннк и секретар морају бити са 
станом у среском месту.

Члан 21. — Дужности су среског 
одбора:

1) да води надзор над радом и 
активношћу свих м&сних организа- 
ција у срезу;

2) да се стара да се живот стран- 
ке у срезу што јаче манифестује на 
свима пољима народне делатности;

3) да организује што чешће збо- 
рове, саетанке и договоре чланова 
странкг;

4) да створи свој срески парти- 
ски лист и потпомаже друге стран- 
кине публикације;

5) да организује омладински на- 
раштај и води рачуна да он буде 
национално васпитан;

6) да сва наређења и упутства 
Главног одбора извршује ревносно 
и савесно;
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7) да организује изборе који се 
врше у срезу.

Седнице одбора врше се најма- 
ibe свака два месеца и њима прет- 
седава претседник одбора или ње- 
гов заменик.

Члан 22. — Ha челу сраске opra- 
назицаје стоји претседник среског 
одбора: он je претставник странке 
у срезу; он претседава свима стран- 
киним организацијама и етраначким 
манифестацијама у срезу; стара се 
да књига чланова странке у срезу 
буде тачно и савесно вођема; наре- 
ђује и према потписује све издатке 
које троши благајник на основу 
овлашћења среског одбора; стара 
се да све одлуке среског одбора 
буду на време извршене.

Члан 23. — Секретар среског од- 
бора води целу прениску и потпи- 
сује акта заједно са претседником.
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Стара се да администрација буде 
што боље уређена у свима месним 
организацијама.

Члан 24. — Благајник среског од- 
бора поред благајничких послова 
води надзор над радом благајника 
месних организација. Он води глав- 
ну књигу свих чланова странке 
у срезу, чију копију као и све доц- 
није промене доставља Главном 
одбору.

Члан 25. — Сваки месни и срески 
одбор има свој печат. Печат je 
округао; у средини печата стајаће 
место среске односно месне орга- 
ннзације, a no ивицн натпис гласи- 
he: Месни (срески) одбор Југосло- 
венске народне странке.

Члан 26. — Ради вођења надзора 
над имовинсм среске организације 
као и да ли су сви издаци учињени 
сходно овим статутима образоваће 
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ce при среском одбору, нарочити 
надзорни одбор чије чланове бира 
сваке године среска скупштина.

Надзорни одбор има 3—5 чланова 
и толико заменика; чланови ce сами 
конституишу бирајући између себе 
претседника, потпретседника и се- 
кретара. Надзорни одбор састаје 
ce најмање свака три месеца; њему 
претседава претседник, кога у слу- 
чају отсутности замењује потпрет- 
седник. Секретар води записник, a 
потписују га сви присутни чланови.

Среска скупштина
Члан 27. — Прве половине месеца 

децембра сваке године одржаће ce 
среска скупштина. Место, време и 
дневни ред доставиће ce на 7 дана 
раније свима месним организација- 
ма и објавиће <се преко штампе.

Чланови су среске скупштине 
претседници, секретари и делегати 



60

(изабрани no чл. 16) месних opra* 
низација као и чланови среског 
одбора.

Среска скупштина претреса цело- 
купну политичку ситуацију; доноси 
резолуције; да>г директиве за рад 
у идућој години; бира чланове сре- 
ског одбора и делегата за земал>- 
ски конгрес и то једног делегата 
ако има нспод 1000 уписаних чла- 
нова странке, a два ако има преко 
1000 уписаних чланова.

Члан 28. — У случају избора бан- 
ских већника и народних послани- 
ка, претседник среског одбора сз- 
зива ванредну скупштину која пред- 
лаже Главном одбору кандидате за 
банске већнике и за народне по- 
сланике.

У случају избора еенатора прет- 
седник Главног одбора сазива све 
банске већнике, народне послани- 
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ке, сенаторе и претседнике срескнх 
организација једне бановине у се- 
диште те бановине на конференци- 
ју, којој претседава нарочши де- 
легат Главног одбора. Конференци* 
ja предлаже кандидате Главном 
одбору странке.

Kao кандидати сматрају се само 
они које усвоји Главни одбор 
странке.

Клуб сенатора и клуб народних 
посланика

Члан 29. — Сенатори и народни 
посланици чланови Југословенске 
народне странке образоваће сваки 
свој клуб у Народном престав- 
ништву.

Претседннци клубова сенатора и 
народних посланика улазе у Из- 
вршни одбор као осми и девети 
члан. Одлуке Извршног одбора 
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обавезне су за све сенаторе и на* 
родне посланике.

Земаљски конгрес
Члан 30. — Конгрес странке са- 

стаје се no правилу сваке пете го« 
дине. Њега сазива на два месеца 
раније Главни одбор објављујући 
при томе место и дан конгреса. 
Дневни ред објавиће Главни одбор 
на месец дана раније.

Чланови су конгреса:
1) чланови Главног одбора;
2) активни министри, еенатори, 

народни посланици и бански већ- 
ници, чланови странке;

3) делегати (изабрани no чл. 27; 
среских организација;

4) делегати омладинских органи 
зација.

О сазиву конгреса морају се оба 
вестити и све среске организациј
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на два месеца раније. Среске opra- 
иизације доставиће на месец дана 
раније имена својих делегата — 
чланова конгреса. Свн чланови мо- 
рају имати пуномоћија, издата од 
надлежних странкиних органа.

Седнице конгреса држе се са оно- 
лико чланова колико их на седннцу 
дође.

Члан 31. — Конгрес странке je 
највише тело организације. Једино 
он може решавати о промени про* 
грама, статута и имена странке. Ha 
н>ему се решавају само питања 
истакнута на дневном реду.

Среска организација која жели 
да се извесно питање унесе у днев- 
н.и ред конгреса, дужна je достави- 
ти га Главном одбору са образло- 
жењем на 45 дана пре конгреса. 
Главки одбор оцениће да ли такво 
иитање треба или не ставити на 
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дневни ред; али ако најмање једна 
десетина свих среских организација 
затражн да се о једном предмету 
дискутује на конгресу, онда Главни 
одбор мора тај предмет ставити на 
дневни ред.

Конгресу претседава претседник 
Главног одбора или његов заменик. 
Главни одбор прописаће пословник 
за рад земаљиског конгреса и обја- 
виће га на месец дана пре конгреса.

Пре преласка на дневни ред кон» 
грес бира из своје средине пет се- 
кретара конгреса и пет оверача за- 
писника, који ће радити no упут- 
ствима претседника конгреса.

Конгресу полаже рачун о сво* 
раду: Главни одбор, клуб сенатора 
клуб народних посланика и све дру 
ге организације странке.

Конгрес доноси све одлуке ве 
ћином присутних чланова.
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Члан 32. — После донете одлуке 
о извештајима који су на диевном 
реду, Конгрес приступа избору чла- 
нова и заменика Главног одбора. 
Бирање се врши листом. Листу са- 
ставља нарочити кандидациони од- 
бор од 10 чланова које бира Кон- 
rpec из своје средине и коме прет- 
седава претседник Конгреса као је- 
данаести члан.

За сваког кандидата, за члана и 
заменика Главног одбора, мора да 
се изјасне бар шест чланова канди- 
дационог одбора. Кандидациони од- 
бор може поднети Конгресу на одо- 
брење само једну листу; ако Кон- 
грес поднету листу одбаци присту- 
па се бирању новог кандидационог 
одбора, који подноси нову листу 
и тако даље.

Члак 33. — Главни одбор може 
сазвати и ванредни конгрес на коме 
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ce решава само о оним пословима, 
који су утврђени дневним редом.

Главни одбор

Члан 34. — Ha челу странке стоји 
Главни одбор са седиштем у Бео- 
граду. Он руководи целокупним ра- 
дом странке; расправља спорове из- 
међу појединих организација; раз- 
решава одборе појединих органи- 
зација, које би и против опомене 
радиле противно начелима и инте- 
ресима странке и на место разре- 
шених одбора поставља привреме- 
не одборе до првог надлежног збо- 
ра; решава о искључењу појединих 
чланова странке; сазива редовне и 
ванредне земаљске конгресе, са- 
ставља и износи пред њих изве- 
штаје и предлоге; одобрава канди- 
дацију сенатора, народних посла- 
ника и банских већника; издаје пра- 
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внлнике и упутства у духу ових 
статута о раду појединих органи- 
зација.

Члан 35. — Главни одбор састоји 
се из 60 чланова и 60 заменика, од 
којих 15 чланова и 15 заменика мо- 
рају бити из Београда. Све чланове 
и заменике бира Конгрес странке 
увек на пет година.

Члан 36. — Изабрани чланови 
Главног одбора бирају из своје 
средине привременог претседника и 
привремена два секретара као и два 
оверача записника. Затим присту- 
пају бирању 7 чланова и 7 замен»* 
ка Извршног одбора странке.

Извршни одбор се бира на пет 
година, a он се конституише сваке 
годнне у другој половини месеца 
јануара бирајући између себе прет- 
седника, потпретседника, I и II се- 
кретара. Претседник Или потпре*- 
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седник и један секретар морају1 
бити из Београда.

Члан 37. — Главни одбор бира 
још из своје средине једног бла- 
гајника н његоеог заменика, једног 
библиотекара и његовог заменика. 
Они раде no упутствима и наређе- 
њима претседника Главног одбора.

Члан 38. — Главном одбору прет- 
оедава претседник Извршног од- 
бора, у његовом отсуству потпрет- 
седник, a у отсуству овога један 
члан Извршног одбора, кога Из- 
вршни одбор одреди.

Седнице Главног одбора одржаће 
се најмање свака три месеца. Њих 
сазива претседник или његов за- 

заеник.
Члан 39. — Седнице Извршног 

одбора сазваће претседник или ње- 
гов заменик најмање једанпут ме- 
сечно.
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Члан 40. — Ako се ме>сто једног 
,ана Главног одбора упразни, по- 
гц>ава се са листе заменика no 
ду како су на листи записани. 
упражњено место члана Изврш- 
|Г одбора попуњава се са листе 
леника no реду у листи. Кад се 
црпе листа заменика Извршног 
бора Главни одбор приступа из- 
ру нових 7 заменика.
Члан 41. — Први секретар Из- 
цдног одбора je главни секретар 
ћанке. Он води целокупну адми- 
[страцију странке; он je у исто 
еме и главни референт за цело- 
пну акцију u пропаганду странке 
:транкиног програма.

Прелазне одредбе
Члан 42. — До првог конгреса Ју- 
ловенске народне странке Глав- 
одбор образоваће се на caaj 

ihh:
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У року од два месеца no одобре- 
њу ових статута народни писланици. 
и сенатори чланови Југлсловеиске 
народне странке изабрабе из своје 
средине као и од уписаних чланева 
странке изван Народног претсчаз- 
ништва 60 чланова и 69 замеиика 
привременог Главног одбора.

Изабрани чланови изабраће од- 
мах из своје средине привремеш 
Извршни одбор странке.

Члан 43. — Привремени Глаан1 
одбор организоваће омладину Југо 
словенске народне странке; про 
писаће joj правила и на два месеи 
пре конгреса одредиће joj брлј де 
легата за земаљски конгрес странк 
према тадањој јачини омладинск 
организације. Број делегата омлг 
динаца не може бити већи од 5( 
њих омладинци бирају на свој( 
годишњој скупштини.
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Члан 44. — Привремени Главни 
одбор може све до првог Конгреса 
странке вршити измену и допуну 
ових статута.

ОСНИВАЧИ
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УПУТСТВА
A САСТАВ КАНДИДАТ- 
:КИХ ЛИСТ ЗА ИЗБОР оп- 
ЈТИНСКИХ ЧАСНИКА - ОД- 

БОРНИКА
БРОЈ ОДБОРНИКА

Члан 1.
По §£!5 закона о ошптина- 

1 број одборника зависи од 
>оја становника у појединим

Општине до 3.000 станов- 
iKa бирају 18 одборника;
Општине од 3000—5000 ста- 

iKa бирају 24 одборника, 
Општине од 5000—8000 ста- 
)вника бирају 30 одборника; 
Општине од 8000 или више 
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становника бирају 36 одбор. 
ника.

Услови за одборнике.

Члан 2.
По § 27 закона о општинама 

општински одборник може 
бити онај члан општине којц 
има бирачко право према за< 
кону о бирачким списковима 
и који je навршио 25 ^одина} 
a није искључен од избора.

Бирачко, пак, право има 
сваки мушки држављанин пс 
рођењу или прирођењу ако je 
навршио 21 годину старости

Привремено губе бирачкс 
право no § 4 закона о бирач 
ким списковима: 1) који су О' 
суђени на робију или затво[ 
дужи од годину да'на, док се 
не поврате у права, 2) који ej 



75

осуђени на губитак часних 
права за време док траје та 
казна, 3) који су под стециш- 
тем, 4) који су под старатељ- 
ством и 5) који су пресудом 
изгубили бирачко право због 
изборних кривица.

Члан 3.
Г1о § 28 зак. о општ. не мо- 

гу бити одборници:
1) општински службеници 

док су у активној служби;
2) чинов'Н|Ици оних власти 

коje над општином воде не- 
посредан надзор;

3) они који су са општином 
у парници док се парница не 
сврши;

4) општински набављачи, 
предузимачи општинских pa- 
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дова и закупци општинскц; 
добара и прихода;

5) они који имају о управ 
општинске имовине или о уц 
рави којег општинског заво 
да, или о повереном им о. 
општине каквом послу рачу] 
положити, док то не учине;

6) они који се без оправдг 
ног разлога нису примили о; 
борничке дужности прилико. 
последњег избора;

7) он'и који стално уживај 
издржавање или потпору и 
општинских или других jai 
них средстава, осим држа! 
них;

8) они који су у сротств 
no крви до четвртог или л 
браку до другог степена з 
кључно са претседником и.1 
члановима управе.
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Претседник je о raj одбор- 
ник који je изабран као носи- 
лац најјаче кандидатске листе 
(§ 69 зак. о општ.).

Општин'Ску управу чине 
претседник и чланови. Број 
чланова одређује општински 
одбор према потреби; чланова 
може бити два до пет. Члано- 
ви су други и наредни са нај- 
јаче листе изабрани -..дбор- 
ници.

Поред овога no § 29 зак. о 
општ. не могу доћи као кан- 
дидати за одборнике на првих 
шест места: лица која не го- 
воре и не пишу службеним је- 
зиком, и лица, која се налазе 
у активној државној или са- 
моуправној служби као и све- 
штеници. Данашњи претсед- 
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ници, кметови и одборници 
могу се кандидовати.

САСТАВЉАЊЕ КАНДИДАТ- 
СКИХ ЛИСТА.

Члан 4.
Свака кандидатска листа 

испуњава се овако:
1) Породично име (презиме) 

и име, занимање и место ста- 
новања носиоца листе одбор- 
ника;

2) породично име (презиме), 
na име, занимање и место ста- 
новања сваког кандидата за 
одборника и за заменика.

Име не треба скраћивати, 
већ га написати цело на пр. 
гае треба ставити Петровић 
Драг. већ треба ставити Пе- 
тровић Драгољуб. У местима 
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где има имена улица, треба 
ставити улицу и број куће у 
којој кандидат или заменик 
станује, на пр. Петровић 
Драгољуб, опанчар из Кња- 
жевца, Београдска улица број 
14.

Члан 5.
У општинама у којима има 

посебних делова који су већ 
према досадашњим законима 
имали посебно заступство или 
имају свој посебни иметак и- 
ли посебне установе, каЗДи- 
датска листа мора садржа-ти 
најмање no једног кандидата 
и заменика из сваког посеб- 
ног дела (§ 37 и 111 зак. о 
општ.).
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Члан 6.
Свака кандидатска листа ш>- 

ра имати онолико кандидата 
и заменика колико општина и- 
ма одборника (§ 36 зак. о 
општ.).

Члан 7.
После имен-а кандидата и 

заменика долази презиме и и- 
ме, занимање и место стано- 
вања преставника листе за 
свако гласачко место. Ова je 
закожка одредба факулта- 
тивна, али je боље увек одре- 
дити преставника листе и ње- 
говог заменика.

Члан 8.
Овако састављен}'’ лисгу 

предлажу у општина до 4000 
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становника најмање 40 пред- 
лагача a у општинама преко 
4000 становника најмање 60 
предлагача.

Приликом потписивања ста- 
вља се прво презиме na име, 
занимање и место становања 
као код уписивања имена 
кандидата и заменика.

Предлагачи морају бити у- 
писани у бирачки списак до- 
тичне општине.

Предлагачи потписују сво- 
јеручно. Неписмене no њихо- 
вом овлашћењу може потпи- 
сати други са назначењем 
„потписао га (их)“ и сам ће 
се потписати, a то ће осведо- 
чити и два писмена сведока 
својим потписима. Сви треба 
да ставе презиме, име, зани- 
мање и место становања.
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Једно лице не може потпи- 
сати више од десет неписме- 
них предлагача. Ако буде je- 
дно лице потписало више од 
десет неписмених, онда број 
преко десет тако потписаних 
предлагача сматра се да не 
постоји.

Члан 9.
Једно исто лице може бити 

потписано као предлагач са- 
3io на једној кандидатској 
листи. Ako једно лице потпи- 
ше две или више кандидат- 
ских листа, његов потпис ва- 
жи само на листи која je пр- 
ва предата суду, a на осталим 
листама сматра се да не по- 
стоји (члан 2 Уредбе).

Да би се избегла оваква о- 
пасност најбоље je да број 
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предлагача у место 40 буде 
50 и у место 60 буде 70.

a) иза имена кандидата, за- 
меника предлагача, представ- 
ника листе и његовог заме- 
ника добро je ставити редни 
број бирачког списка. To исто 
да учине кандидати и заме- 
ници приликом потписивања 
пристанка. ..

Предаја листе суду

Члан 10.
Овако састављена листа 

предаје се у два оригинална 
примерка надлежном среском 
односно првостепеном (окру- 
жном) суду на потврду непо- 
средно или преко претседни- 
ка општине најдаље до осмог 
дана пре избора.
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У случају да je листа пре- 
дана претседнику општине о» 
je мора послати суду на no. 
ступак у року од 24 сата. Ли.ј 
сте предају два писмена npe.i 
длагача чије се изјаве ставЈ 
љају у записник.

Уз оригиналне листе no об. 
расцу A предаје се писмец 
пристанак носиоца кандидат 
ске листе (no обрасцу Б) као 
и писмени пристанак канди. 
дата за одборнике и заменњ 
ке (no обрасцу В) и no једар 
примерак кандидатске листе 
(no обрасцу Г) за свако гла- 
сачко место без имена пред- 
лагача.

Надлежни суд, у року од 48 
сати од пријема, прегледа ли- 
сту и, пошто се увери да je 
она прописно састављена, rio-
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тврђује je. У противном je од- 
бацује о чему извештава под- 
носиоце решењем.

Од потврђене листе суд је- 
дан примерак задржава за 
своју архиву, један предаје 
подносиоцима, a оне без име- 
на предлагача шаље општи- 
ни да их преда бирачким од- 
борима.

Решење суда о одбијању и 
потврди кандидатских листа 
je коначно. (§ 38 зак. о оп- 
штинама).

Члан 11.
По § 39 зак. о општ. канди- 

датска листа може се упути- 
ти суду и поштом препору- 
чено. Дан предаје пошти сма- 
тра се као дан предаје суду.
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Члан 12.
Кандидатске листе потврђе- 

не од стране суда не могу се 
више исправљати и мењати, 
осим случаја да од дана по- 
тврђења листе na до дана из- 
бора који кандидат умре или 
изгуби услове предвиђене за- 
коном. Измена у овим случа- 
јевима може бити само до 
трећег дана пре избора. Ова- 
ко измењена листа предаје се 
поново суду на потврду no 
прописима овога закона. Суд 
са овако измењеним канди- 
датским листама у свему по- 
ступа no одредбама § 38 зак. 
о општ. (види чл. 10). За вре- 
ме судског одмора дежурни 
судија врши послове које и- 
наче врши суд у погледу из- 
бора.
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У случају да заменик умре 
или изгуби услбве предвиђе- 
не законом листа се не ис- 
правља.

Измењену односно исправ- 
љену листу мора! потписати 
најмање половина оних истих 
предлагача који су листу, Ko
ja се исправља односно ме- 
ња, потписали. . (Члан 6 У- 
редбе.)

Сви цитирани обрасци на- 
лазе се у прилогу ових упут- 
става.

I ИСГОРИЈСкпг/n.. ’ ' -



ДОБРИ ЈУГОСЛОВЕНИ СУ 

СВИ ОНИ СРБИ, ХРВАТИ И 

СЛОВЕНЦИ КОЈИ ТРАЖЕ: 

СЛОБОДУ, ПРАВО И ЈЕДНА- 

КОСТ СВИХ ЈУГОСЛОВЕНА.



РУШИОЦИ НАРОДНОГ и 
ДРЖАВНОГ ЈЕДИНСТВА И 
КОРУПЦИОНАШИ ЗАСЛУ- 
ЖУЈУ ДРАКОНСКУ КАЗНУ 

ОД ДРЖАВНОГ И НАРО- 
ДНОГ СУДА



ТРАЖИМО ПОШТОВАЊЕ

ПРАВА РАТНИКА И ИНВА-

ЛИДА



TAJHO, ГЛАСАЊЕ, TAJHO

ГЛАСАЊЕ, TAJHO ГЛАСАЊЕ

— TO ТРАЖИ НАРОД ПРЕД

ИЗБОРЕ



ЕДИНСТВО И НАПРЕДАК 

ЈРЖАВЕ JE ИЗНАД СВИХ 

ПАРТИЈСКИХ ИНТЕРЕСА.



>АЖИМО ЗАВОЂЕЊЕ СПЕ-

ЦИЈАЛНОГ ПОРЕЗА ОД

СТРАНИХ РАДНИКА



ТРАЖИМО ПОЛИТИЧКУ и

ЕКОНОМСКУ ЗАШТИТУ ЗА

ГРАЂАНЕ ЛЕПЕ ЈУГОСЛА-

ВИЈЕ
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ОРГАН 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НАРОДНЕ СТРАНКЕ 

БОРБА 
Уредништво Краља Мгагана 33 

БЕОГРАД



Штамларија „Привредчи Прегле^ 
Београд — Стојана Протића ул. 5 
За штампарију Драг. Вучићеви 

Лозничка ул. 5а.
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