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ПРАВИЛА
ЈЕВРЕЈСКОГ ЦДЦЦЈОЦД/1ЦОГ ДРУШТВА

У БЕОГРАДУ

1. Име, седиште и печат друштва
Члан 1.

Оснива се друштво под именом „Јеврејско На- 
цијонално Друштво у Београду" „Агуда леумија 
иврит бебеоград".*  Његово је седиште у Београду.

* Четири последње речи исписане су у оригиналу хе- 
брејским словима.

Члан 2.
Друштвени печат је округлог облика. У сре- 

дишту налази се „Соломоново Слово“ са бројем 
5679, а на ивици исписане су речи: „Јеврејско На- 
цијонално Друштво у Београду" — „Агуда леумија 
иврит бебеоград“\

2. Циљ и средства друштва
Члан 3.

Циљ је друштву:
а) да своје чланове васпитава у јеврејско-на- 

цијоналном духу, као и уопште културно подигне;
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б) да потпомогне светску цијонистичку орга- 
низацију у погледу остварења њених циљева;

в) да ради на одржавању, учвршћивању и под- 
стицању срдачних односа између Јевреја с једне 
стране, и Срба, Хрвата и Словенаца и свију осталих 
грађана у Краљевству с друге стране.

Члан 4.
Друштво постизава циљ:
а) установљењем и одржавањем књижнице са 

делима, листовима, часописима и сличним на свима 
културним језицима.

Садржина дела је првенствено јеврејскога, за- 
тим општега карактера;

б) предавањима и дискусијама о свему што се 
посредно или непосредно односи на живот Јевреја 
у прошлости, садашњости и будућности;

в) оживљавањем хебрејскога језика и гајењем 
јеврејске књижевности и уметности међу својим 
члановима;

г) упућивањем својих чланова у погледу вр- 
шења њихових патриотских дужности;

д) издавањем дела, брошура, листова и др. у 
сврси постизавања циља из чл. 3.;

ђ) забавама, концертима, излетима и сличним 
приређивањигла;

е) потпомагањем јеврејских друштава, удру- 
жења и организација, а по потреби и појединаца, 
затим свију културних друштава у землш, као и оних 
са хуманим циљем;

ж) давањем иницијативе за оснивање јевреј- 
ских установа са специјалним задацима, као: домови 
за изнемогле и остареле, болнице, радничке и за- 
натлијске школе, гимнастичка друштва и др.;

з) участвовањем у јавном животу земље сура- 
ђујући у томе погледу са другим земаљским уста-
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новама. а имајући при томе стално у виду члан 3. 
тачка в);

3. Приходи и расходи друштва
Члан 5.

Приходи су друштвени:
а) улози чланова,
б) добровољни прилози,
в) поклони и легати,
г) приплод од капитала.

Члан 6.
Расходи се друштвени саобразују потребама у 

смислу чланова 3. и 4. ових правила.

4. Чланови друштва
Члан 7.

Чланови су друштва:
а) редовни,
б) помажући,
в) оснивачи,
г) утемељачи,
д) добротвори,
ђ) ванредни и
е) почасни.

Члан 8.
Редовним чланом постаје Јеврејин или Јеврејка 

са навршеном 18. годином који уплаћује годишње 
динара двадесет до сто (закључно).

Члан 9.
Помажућим чланом постаје Јеврејин или Је- 

врејка који положе у једанпут динара сто до пет 
стотина (закључно).
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Члан 10.
Чланом оснивачем постаје Јеврејин или Јеврејка 

који положи у једанпут динара пет стотина до једне 
хиљаде (закључно).

Члан 11.
Чланом утемељачем постаје Јеврејин или Је- 

врејка који положи у једанпут динара хиљаду до 
пет хиљада (закључно) или даду поклон у вредности 
те суме.

Члан 12.
Чланом добротвором постаје Јеврејин или Је- 

врејка који положи једном за свагда суму од нај- 
мање динара пет хиљада или да поклон у вредно- 
сти те своте или и веће.

Члан 13.
Ванредним чланом постаје Јеврејин или Јеврејка 

испод навршене 18. године који уплаћује редовно 
годишње динара десет.

Члан 14.
Почасним чланом постаје свако лице које стекне 

значајне заслуге у погледу остваривања друштвеног 
циља. Њега бира на предлог Управног Одбора ре- 
довна скупштина са најмање три четвртине пуно- 
правних чланова.

Члан 15.
Активно право гласа имају сви чланови изу- 

зевши ванредне, а активно и пасивно право гласа 
^живају само чланови који су навршили 21. годину.

Члан 16.
Чланови су дужни покоравати се друштвеним 

правилима и у смислу истих потпомоћи радУправног 
и Надзорног Одбора на постизавању друштвених 
циљева.



7

Члан 17.
Годишња чланарина рачуна се од 1. јануара 

једне до 1. јануара следеће године.
Члан 18.

а) Чланови друштва који омаловажавају дру- 
штвени рад, или уопште својим држањем штете 
његове интересе и његов углед, или се макар и де- 
лимично не придржавају друштвених правила, најпре 
се писмено опомињу од стране Управног Одбора 
да са таквим поступцима престану. По нахођењу 
Управног Одбора опомена може бити поновљена.

б) Буде ли дотични члан и даље наставио свој 
рад на штету угледа и интереса друштва, онда 
га Управни Одбор простом одлуком искључује из 
чланства.

в) Ако је члан са држањем описаним у тачки 
а) члана 18. уједно и члан Управног или Надзорног 
Одбора, онда Управни Одбор у случају да употреб- 
љена средства из члана 18., тачке а) остану без 
дејства, сазива Ванредну Скупштину, која пуноважно 
доноси одлуке о искључивању. У томе случају, пре 
него искључење ступа у снагу, поступа се по члану 
34. ових правила.

5. Управни и Надзорни Одбор
Члан 19.

Друштво бира на оснивачкој, односно редовној 
скупштини Управни и Надзорни Одбор за време од 
годину дана.

Члан 20.
Управни Одбор стоји на челу друштва, управља 

целокупном друштвеном имовином и усрдно се стара 
да постигне друштвене циљеве одређене правилима. 
Он одговара материјално за друштвену имовину и 
морално за друштвени рад.
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Члан 21.
Управни Одбор држи своје седнице најмање 

једанпут месечно, а по потреби и чешће. Одборске 
су седнице пуноважне кад истима присуствује нај- 
мање половина изабратих чланова. Одлуке се до- 
носе већином гласова. Г1ри подели гласова одлучује 
глас председников.

Члан 22.
Управни Одбор врши издатке до суме од ди- 

нара пет хиљада. За веће издатке тражи одобрење 
од Ванредне Скупштине.

Члан 23.
Управни Одбор по потреби дели се у секције 

ради лакшег и бржег постизавања појединих дру- 
штвених циљева.

Члан 24.
Управни Одбор има 18 чланова, од којих је 

један председник, један први потпредседник, један 
други потпредседник, један секретар, један бла- 
га/ник, један комесар, један књижничар и један 
домаћин.

Члан 25.
Председник представл->а друштво пред свима 

властима и трећим лицем, председава на скупшти- 
нама, састанцима, приређивањима свију врста и од 
борским седницама, потписује друштвену преписку, 
сазива Одборске седнице, надгледа рад свију дру- 
штвених чланова, одобрава издатке до две стотине 
дипара, које накнадно оправдава и одговара соли- 
дарпо са целокупним Управним Одбором за дру- 
штвену имовину, друштвени рад и скупљене прилоге.

Члан 26.
Пови потпредседник заступа у свему председ- 

пика кад је овај мз кога оправданог разлога спре- 
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чен у вршењу своје дужности. Ако исти случај 
наступи са првим потпредседником, онда овога у 
свему заступа други потпредседник. односно нај- 
старији по годинама члан Управног Одбора.

Члан 27. .
Секретар води уредно друштвену преписку, 

исту премапотписује заједно са председником, и уоп- 
ште стара се да друштвени рад буде вазда пре- 
гледан вођењем потребних књига

Члан 28.
Благајник рукује уредно с друштвеном благај- 

ном, води списак свију предмета који припадају 
друштвеној имовини, врши издатке до две стотине 
динара по налогу председника, које накнадно оправ- 
дава заједно са председником наредбодавцем на 
управиним седницама, води књигу благајне, одговара 
морално и материјално за свој рад и суме којима 
рукује, и потписује све друштвене издатке.

Члан 29.
Комесар скупља прилоге који нису намењени 

друштву, води о њима са знањем и под надзором 
председника тачну евиденцију, шаље их непосредно 
и у прописаном року намењеним установама и од- 
говара морално и материјално за .свој рад и пове- 
рене му суме.

Члан 30.
Књижничар води надзор над друштвеном књиж- 

ницом, води списак свију друштвеник књига, ли- 
стова, купује дела и претплаћујелистове зарачун дру- 
штва по одобрењу Управпог Одбора, чини у обиму 
делокруга свога рада умесне предлоге Управном 
Одбору, и одговара морално и материјално за свој 
рад п поверену му књижницу.
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Члан 31.
Домаћин води списак свију предмета који при- 

падају друштвеној имовини, врши набавку, односно 
оправку ствари по налогу Управпог Одбора, води 
надзор над читаоницом и просторијама друштвеним. 
прописује у споразуму са Управним Одбором пра- 
вилник за ред у њима, и одговара морално и мате- 
ријално за свој рад и поверене му ствари.

Члан 32.
Остали чланови Управног Одбора активно уче- 

ствују на управиним седницама у свима дискусијама, 
као и у доношењу свију одлука које се односе на 
друштвени рад и по налогу председника потпомажу 
рад чланова Управног Одбора са специјалним дуж- 
ностима.

Члан 33.
У случају оставке кога од чланова Управног 

Одбора са специјалним дужностима, Управни Одбор 
одређује другога члана Управног Одбора да у свему 
прими на себе дужност члана у оставци. Тако прим- 
љену дужност дотични члан врши све до Ванредне 
Скупштине, која или њега потврђује у новоме по- 
ложају или бира новога члана на упражњено место.

Ако број чланова у оставци премаши трећину 
од целокупног броја чланова Управног Одбора онда, 
по нахођењу Управног Одбора чак и пре тога слу- 
чаја, сазива се Ванредна Скупштина са циљем из- 
бора нових чланова на упражњена места.

Ђуду ли председник и још један потпредседник 
подиели оставке,^онда потпредседник који у дуж- 
ности остаје одмах сазива Ванредну Скупштину са 
циљем попуњавања упражњених положаја.

Члан 34.
Члап Управног Ообора у оставци полаже пре 

него му се оставка уважи прегледан извештај о
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своме раду и предаје друштвену имовину с којом 
рукује оном члану Управног Одбора кога овај по- 
следњи за ту сврху одреди.

Члан 35.
У случају да чланови Управног и Надзорног 

Одбора позвати поименично на седнице Управног 
Одбора свој недолазак не оправдају писменим путем 
и са довољно разлога, и такав се случај три пута 
понови, онда Управни Одбор поступа по члану 18. 
тачка а) и в).

Члан 36.
Надзорни Одбор има шест чланова, од којих 

је један председник.
Члан 37.

Надзорни Одбор врши надзор над радом Управ- 
ног Одбора, и у случају мањих неправилности опо- 
миње га се тачно придржава друштвених пра- 
вила. У случају да Управни Одбор и поред понов- 
љених опомена одступа и даље, и то у знатној мери 
и по штету друштвених иптереса, од савесног вр- 
шења своје дужности у смислу друштвених правила, 
онда Надзорни Одбор сазива Ванредну Скупштину, 
која доноси коначни суд о раду Управног Одбора 
и његовом даљем остајању на челу друштва.

Члан 38.
Члапови Надзорног Одбора имају право при- 

суствовати седницама Управног Одбора и то искљу- 
чиво у својству саветодавних чланова.

Члан 39.
Председник Надзорног Одбора (односно нај- 

старији по годинама члан ако је председник садо- 
вољно разлога спречен за извесно време у вршењу
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своје дужности), сазива седницу чланова Надзорног 
Одбора најмање једанпут двомесечно.

Члан 40.
У случају оставке више од половине чланова 

Надзорног Одбора, које се оставке подносе Управ- 
ном Одбору, овај последњи сазива Ванредну Скуп- 
штину ради попуњавања упражњених положаја.

6 Састанци
Члан 41.

Састанци ма које врсте (предавања, излети, 
концерти, забаве и слично) држе се по потреби, и 
они се објављују благовоемено и на начин који 
Управни Одбор за погодан нађе.

7. Редовне и ванредне скупштине
Члан 42.

Скупштине су редовне и ванредне.

Члан 43.
Редовне се скупштине одржавају једанпут го- 

дишње у току месеца септембра, а сазива их Управни 
Одбор ,на месец дана унапред. Позив на скупштину 
објављује се у друштвеном стану, поред тога у ор- 
гану друштвеном и у дневним листовима.

Члан 44.
Дневни ред Редовне Скупштине је следећи:
1) Ионаособни извештаји Управног и Надзор- 

ног Одбора о њиховоме раду у току минуле године.
2) Решавање о давању разрешнице старом 

Управном и Надзорном Одбору.
3) Бирање повог Управног и Надзорног Одбора 
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4) Измепе и допуне правила (по указаној по- 
треби, затим у смислу члана 46.).

5) Предлози и питања.

Члан 45.
Извештај Управног Од*ора  има садржавати 

извештаје:
а) председника у име Одбора,
6) благајника,
в) кбмесара,
г) књижничара,
д) домаћина, и
ђ) појединих секција (ако их буде).

Члан 46.
Сви чланови друштва, са изузетком ванредних, 

имају право поднети предлоге у смислу члана 44. 
тачке 5. и 6. с тим да исти морају бити учињени 
писменим путем Управном Одбору најмање на пет- 
наест дана пред скупштину. Управни је Одбор ду- 
жан да предлоге са својим мишљењем изнесе пред 
скупштину.

Члан 47.
Ванредне скупштине сазива:
а) Управнп Одбор:

1) кад наступи случај из чланова 18, ‘22, 33. 
и 40. ових правила;

2) кад се укаже нарочита потреба;
3) кад писменим путем и с назначељем уз- 

рока то затражи трећина друштвених чла- 
нова (изузевши ванредне).

б) Надзорни Одбор, кад наступи случај из 
члана 37.
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Члан 48.
На Ванредним Скупштинама решава се само о 

оним предметима због којих су сазвате.

Члан 49.
На Редовним и Ванредним Скупштинама имају 

право гласа и говора сви члановн (са изузетком 
ванредних), који Су платили свој улог за текућу 
тодину.

Скупштинама обеју врста мора присуствовати 
најмање трећина чланова (нзузимајући ванредне) из 
Београда, у ком су случају одлуке пуноважне.

Не буде ли присуствовао потребан број, онда 
се Редовна Скупштина одлаже за 14, а Ванредна за 
7 дана. На њима се одлуке доносе с оноликим 
бројем чланова колики буде дс>шао.

Одлуке се доносе простом већином гласова. 
При подели истих глас председников одлучује.

8. Специјалне одредбе
Члан 50.

Сви су чланови друштва дужни да надокнаде 
штету причињену друштвеној нмовнни.

Члан 51.
По нахођењу Управног Одбора стварају се спе- 

цијални фондови у интересу лакшег постигнућа дру- 
штвених циљева.

Члан 52.
Чланови 1, 2, 3, 4, 52, 53 и 54 могу бити из- 

мењени само на Редовним Скупштинама. У том слу- 
чају истима морају присуствовати иајма^е девет де- 
сетина свију чланова друштвених ван-
редне) и одлуке бити донете са девет десетина од
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целокупног броја присутних пуноправних члано- 
ва. Измене поменутих чланова могу се учинити 
само на једногласни предлог Управног и Надзор- 
ног Одбора.

Члан 53.
Друштво престаје:
а) кад број чланова друштвених (изузимају се 

ванредни) спадне испод укупногброја члановаУправ- 
Јног и Надзорног Одбора;

б) кад у горњем смислу донесе једногласну 
одлуку Редовна Скупштина са деветнаест двадесе- 
тина свију друштвених чланова (изузимајући ван- 
редне), а на једногласни предлог Управног и Над- 
зорног Одбора.

Члан 54.
У случају престанка друштва врши се инвентар 

целокупне друштвене имовине, и иста се са два 
списка предаје Управама београдских јеврејских оп- 
штина сефардског и ашкенаског обреда на зајед- 
ничко чување, с тим да се образује нарочити фонд 
под именом: „Фонд Јеврејског Нацијоналног Дру- 
штва у Београду". Пријемну потврду предате дру- 
штвене имовине чува последњи председник Управ- 
ног Одбора. Од чистог годишњег прихода на по- 
менути начин образованог фонда издржаваће се 
сиромашни београдски ђаци, Јевреји, на јерусалим- 
ском Универзитету.

У случају да се у Београду оснује ново је- 
врејско друштво са сличним циљем, поменуте оп- 
штине дужне су одмах укинути горњи фонд и не- 
посредно предати пово-основаном друштву цело- 
купну имовину предату им на чување.
Ц.О ВН т
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Члан 55.
Ова правила ступаЈу у живот од дана када 

их Оснивачка Скупштина прими.
20. августа 19'9. год. 

Београд.
Председник Управног Одбора

Д-р ДАВИД АЛБАЛА
Секретар

ЈОСИФ АМОДАЈ

Ова су правила пријављена Управи 
града Београда 13 октобра 1919. год. 
под бр. 52282/Ј462.




